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سال نو، همت های نو
*هرم پور

 
  همیشه برای یک پایان خوب باید آغازی خوب تر 
 داشت و گاهی هم برای یک آغاز بهتر، باید خوب تر 
خوبی  عادت  کرد.  نگاه  چیزی  هر  پایان  به 
و  بدانیم  باید  آنچه  به  موعد  از  دیرتر  اینکه  نیست 
رسیدیم  وقتی  اینکه  آن،  از  بدتر  و  برسیم  ببینیم، 
ها،  دیدن  را همین  ما  همه  زندگی  نکنیم.   قبولشان 
تشکیل  باورهایمان  و  ها  رسیدن  ها،   دانستن 
مان  زندگی  سال  اولین   1395 سال  چه  دهد.  می 
هشتادمین  یا  پنجاهمین  امین،  سی  چه  و  باشد 
است  وقت  خیلی  ما،  زندگی   95 سال  زندگی.  سال 
که آغاز شده است؛ شاید از همان روزهای اول سال 
از همان لحظه هایی که دغدغه کارهای  94، شاید 
انجام نشده ساِل در حال پایانمان را داشتیم و شاید 
از همان زمانی که فکر می کردیم سال 95 برای ما 
چه سالی باشد بهتر است؟ ترازویی که امسال مقام 
معظم رهبری برای کشیدن عیار سال معین فرمودند، 
ترازوی اقدام و عمل است و همین بود که با خودم 
فکر می کردم که در همه این سالها، راستی که چقدر 
سال به سال از عیار هر ساله مان در این حوزه کم 

شده است، آن هم در اقدام و عمل.
 راستی که شعاری تر شده ایم، به پزهای پشت میز 
تا  ایم  داده  اهمیت  بیشتر  ای  رسانه  های  ژست  و 
 حضور میدانی و تالش صحنه ای و کوشش همراه با 

بی نامی یا کم نامی) نه حتی گمنامی(. 
) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
سال 1395  آغاز  به مناسبت  پیامی  در  اسالمی 
هجری شمسی، با تبریک سال نو و عید نوروز 
بخصوص  ایرانیان  و  هم میهنان  همه ی  به 
با  و  ایثارگران،  و  شهیدان  معظم  خانواده های 
سال  بزرگوار،  امام  و  شهیدان  یاد  گرامیداشت 
جدید را سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 

نامگذاری کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بیان نکته اساسی 
و اصلی در حرکت عمومی ملت ایران خاطرنشان 

را  خود  که  کند  کاری  باید  ایران  ملت  کردند: 
پذیری  آسیب  از  تهدیدهای دشمنان  مقابل  در 
به  دشمن  ناحیه  از  پذیری  آسیب  و  کند  خارج 
صفر برسد.رهبر انقالب، اولویت اول و فوری در 
این حرکت مهم را مسئله »اقتصاد« خواندند و 
افزودند: اگر ملت، دولت و همه مسئوالن بتوانند 
در مسئله اقتصاد کارهای درست، بجا و متقنی 
انجام دهند، امید می رود که این کارها در مسائل 
دیگر همچون »مسائل و آسیبهای اجتماعی« و 
»مسائل اخالقی و فرهنگی« نیز تأثیرگذار باشند. 

حضرت آیت ا... خامنه ای »اقتصاد مقاومتی« را 
به مطالبات  پاسخ  و  اقتصادی  عالج مشکالت 
مقاومتی  اقتصاد  با  افزودند:  و  خواندند  مردم 
می توان به جنگ بیکاری و رکود رفت، گرانی را 
مهار کرد، در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی 
کرد و فرصتهای بسیاری برای کشور ایجاد و از 
را  مسئوالن  وظیفه  ایشان  کرد.  استفاده  آنها 
»اقدام عملی« در زمینه اقتصاد مقاومتی خواندند 
عمل  و  اقدام  که  است  الزم  کردند:  تأکید  و 
کردن به برنامه های اقتصاد مقاومتی ادامه یابد 

و محصول کار »بر روی زمین« به مردم نشان 
»اقتصاد  ای  خامنه  ا...  آیت  داده شود. حضرت 
راهی  همچون  را  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛ 
مستقیم و روشن به سمت رفع نیازهای کشور 
دانستند و با تشکر از همه تالشگران این عرصه، 
افزودند: البته توقعی نیست که این اقدام و عمل 
در ظرف یک سال همه مشکالت را حل کند اما 
اگر اقدام و عمل با برنامه ریزی درست همراه 
شود، یقیناً در پایان سال آثار و نشانه های آن 

قابل مشاهده خواهد بود.

معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقالب با انتقاد شدید از کسانی که روزگار 
دانند  می  مذاکره  دنیای  را  فردا  دنیای  و 
روزگار،  کردند:  خاطرنشان  موشک  نه  و 
روزگار همه چیز است وگرنه به راحتی و به 
صراحت حق ملت را خواهند خورد. ایشان 
ناآگاهی  روی  از  حرف  این  اگر  افزودند: 
اگر  اما  است  مسئله  یک  باشد  شده  گفته 
رهبر  است.  خیانت  باشد  آگاهی  روی  از 
و  پیشرفته  های  موشک  نمایش  انقالب، 
خرسندی  موجب  را  پاسداران  سپاه  دقیق 

رژیم  و  آمریکا  از  که  خواندند  ملتهایی 
اما کاری  صهیونیستی، دلشان خون است 
افزودند:  ایشان  آید.  نمی  بر  دستشان  از 
دشمنان مدام در حال تقویت توان نظامی 
و موشکی خود هستند در این شرایط چطور 
است؟.  گذشته  موشک  روزگار  گوییم  می 
حرفها  این  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
دولت  اعضای  برخی  حرفهای  شبیه  را 
موقت دانستند که اوایل انقالب می گفتند 
ایم به  جنگنده های اف 14 را که خریده 
آمریکا پس بدهیم، به دردمان نمی خورد!.

با اقتصاد مقاومتی می توان به جنگ بیکاری و رکود رفت
روزگار، روزگار همه چیز است؛ هم مذاکره هم موشک 

هنگام اقدام و عمل برای بهبود وضع معیشتی مردم است

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام نوروزی سال ۱۳۹۵:

 اقتصاد مقاومتی؛
اقدام و عمل

مدیر کل گمرک استان اعالم کرد:

افزایش 44 درصدی صادرات استان 
و 274 درصدی واردات استان

شرح در صفحه آخر

جناب آقای مهندس حسین مالکی 
در آستانه سال نو انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست بخشداری بخش مرکزی شهرستان بیرجند 
تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیق شما را در راه خدمت

 به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران آرزومند است.

شورای اسالمی و دهیاری روستای ماسن

جناب آقای یعقوب نژاد
 مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان جنوبی

جناب آقای پاک گهر
 معاون محترم درآمد اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

 بدینوسیله از بذل توجه آن بزرگواران و یکایک همکاران محترم ذیربط 
که در استرداد مازاد واریزی صنایع کاشی نیلوفر مساعدت فرمودند، سپاسگزاری نموده 

توفیق روزافزون عزیزان را از پیشگاه مقدس ربوبی آرزو دارد.

مدیر عالی گروه صنعتی ناصری-  علیرضا  ناصری

 CNG به دو نفر اپراتور بنزین و
ترجیحا با مدرک دیپلم نیازمندیم.    0۹۱۵۵6۱۱7۱۳

جناب آقای مهندس رحمان محمودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس اداره گاز شهرستان بیرجند
 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما است، تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیریت گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه ماه جان حمیدی 
همسر مرحوم عبدالعزیز راد )اسحاقی( و  بزرگ خاندان حمیدی

 جلسه ترحیمی امروز شنبه ۹۵/۱/۱4 از ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر 
در محل مسجد آیت ا...آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد

حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: حمیدی، راد )اسحاقی( و سایر فامیل وابسته

هوالباقی

جناب آقای حسن رمضانی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

رستوران سنتی شمس العماره

اطالعیــه
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد برای دعوت از شرکت کنندگان در 

مناقصات ، مزایدات و استعالمات خویش، ضمن انتشار آگهی در جراید ازطریق پیامک نیز 
اطالع رسانی نماید، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به دریافت پیامک های 
اطالع رسانی دارند دعوت می شود براساس جدول ذیل آمادگی خویش را فقط با ارسال 
عدد مرتبط با موضوع شرکت یا خدمات به شماره پیامک 3000484877 اعالم فرمایند.

عدد موضوع فعالیت شرکتردیف
ارسالی

20شرکت های خدمات بهداشتی درمانی۱

2۱اشخاص حقیقی وحقوقی ساختمانی و پیمانکاری2

22اشخاص حقیقی وحقوقی پیمانکاری تأسیساتی ، مکانیکی والکترونیکی ۳

2۳شرکت های خدمات عمومی، نظافتی و امور مشابه4

24مزایدات خودرو و اموال اسقاطی و غیر مصرفی۵

فروشگاه ها و پیمانکاران مختلف جهت خرید و نصب اقالم در حد 6
2۵استعالم و فروشگاه های مواد غذایی

اشخاص حقیقی وحقوقی برای اجاره اماکن دانشگاه )از قبیل بوفه 7
26ها،انتشارات، خشکشویی،آژانس ها و داروخانه ها و...(

شرکت ها، فروشگاه ها و نمایندگی های لوازم اداری ، صنعتی، 8
27ورزشی،تجهیزات پزشکی و... 

28شرکت ها ،کارگزاری و نمایندگی های بیمه۹

2۹شرکت های مسافربری اعم از درون شهری و برون شهری۱0

۳0رستوران ها، کترینگ ها و تهیه غذای آماده و ...۱۱

۱۱اطالع رسانی مناقصات و مزایدات جاری۱2

۱2اطالع از نتایج مناقصات و مزایدات جاری۱۳

توجه: ضمناً کلیه پیامک های ارسالی امور قراردادها دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صرفاً از 
طریق شماره پیامک 3000484877 به اطالع عموم خواهد رسید.

جناب آقای حسن رمضانی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و بازماندگان 

صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

شرح در صفحه 2

آگهی مناقصه مجری طرح های عمرانی 
سپاه انصار الرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی 

شرح در صفحه 2
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میزان مصرف بنزین کل کشور در روز سه شنبه )دهم فروردین ماه( با پنج درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال، به 81 میلیون و 400 هزار لیتر 
رسید. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد میزان مصرف بنزین در روز سه شنبه دهم فروردین ماه پنج درصد رشد
 داشته است. به گزارش ایرنا، میزان سفرهای نوروزی امسال در مقایسه با پارسال تاکنون حدود 10 درصد افزایش را نشان می دهد.

افزایش 5 درصدی مصرف بنزین کشور  یادداشت

سال نو، همت های نو
 )ادامه از صفحه اول( نمی دانم دلیل این اسارت در حصاِر 
 »نمی توانم« ها یا »نمی شود« ها یا »ممکن نبودن« ها، 
چیست؟. شاید یکی از دالیلش کمرنگ بودن روحیه 
انتقاد و مطالبه گری در مردم این خطه به هر دلیلی 
بوده است. پس بگذارید امسال را از همین ابتدا با چند 
تعهد و چند نکته شایسته تأمل آغاز کنیم؛ در تمام این 
سال ها اگر یکی از مهم ترین دالیل توسعه نیافتگی 
روحیه  فقدان  یا  مسئولین  کاری  کم  استان،  شایسته 
پاسخگویی در آنها بوده، امسال، هم ما به عنوان رسانه 
و هم مردم به عنوان ولی نعمتان انقالب، می خواهیم 
مطالبه گر باشیم، می خواهیم اقدام ها و عمل های 
مسئولین را در حوزه های مختلف رصد کنیم و می 
خواهیم بهانه ها را کوچک و کوچک تر و دست های 
بهانه جو را کوتاه کنیم. همت مسئولین را در هر کجا 
و هر وقت، ارج خواهیم گذاشت و ظرفیت های بزرگ 

و کوچک استان را در همه جا معرفی خواهیم کرد. 
 رودربایستی ها را کنار خواهیم گذاشت و به حرمت 
و  روزنامه  خوب  مخاطبین  با  بزرگ  تعهد  همین 
مشکالت  استانی،  هم  مهربان  شهروندان  همه  با 
از  را  ها  و خدمت  ها  قابلیت  و  جدید  ای  زاویه  از   را 
دریچه ای نو معرفی خواهیم کرد. این استان باید توسعه 
پیدا کند، باید پیشرفت کند و باید روزهای خوب خودش 
رسد  می  نظر  به  دهد.  نوید  امیدش  پر  جوانان  به   را 
سال  جدید سال پر برکتی برای استان باشد. برکت هر 
سال، در گرو امیدها و همت های ماست و هرچه این 
امیدها و همت ها بیشتر باشند، راه رسیدن به آرمان 
 شهر واقعی و قله رفیع توسعه و رفاه، کوتاه تر و سهل تر 
بگوییم  خواهیم  می  همینجا  که  حاال  شد.  خواهد 
در سال جدید  مبارک، حاال که می خواهیم  عیدتان 
برایتان داشته  پر برکت  آرزوی سالی  از همین جا،  و 
باشیم، حاال که همینجا می خواهیم از یکسال همراهی 
بارتان تشکر کنیم، بگذارید برای مشارکت بیشتر  پر 
بیشتر  دانستن  قدر  برای  دیارمان،  و  شهر  آبادانی  در 
همدیگر و غنیمت شمردن لحظه های کوتاه در کنار 
 هم بودن و برای دعایی به درگاه خدا و به وسعت همه 
یادآوری  هم  خوبمان  شهروندان  پاک  های  دل 
بگذاریم،  کنار  را  ها  کدورت  کنیم  تالش   کنیم. 
 غم های بزرگ و کوچکمان را فراموش کنیم و برای 
قشنگ ترین لحظه هایمان، برنامه ریزی کنیم، حالل 
و حرام زندگی مان را امسال بیشتر از هر سال مد نظر 
بیشتری  اهمیت  فرزندانمان  و  خانواده  به  قرار دهیم، 
تحلیل  و  تفکر  به  را  بیشتری  های  لحظه  و  دهیم 
آنچه اطرافمان می گذرد، بگذرانیم. امسال می تواند 
 به قدر همت هایمان، برای هر کدام از ما سالی پر از 

سرنوشت های متفاوت باشد.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یارانه  موقت  برقراری  اعالم  با  کار  وزیر 
میلیون   3.۲ یارانه  قطعی  حذف  و  معترضان 
نفر در سال گذشته گفت: افزایش یکباره مزد 
اقتصاد کشور را دچار شوک می کند و یکساله 
گزارش  به  کرد.  ایجاد  مزدی  پَرش  نمی توان 

کسانی  از  کمی  درصد  گفت:  ربیعی  مهر، 
و  داشتند  اعتراض  شد  حذف  آنها  یارانه  که 
طور  به  فرم  ُپرکردن  با  نیز  معترضان  یارانه 
های  گروه  به  توجه  وی  شد.  برقرار   موقت 
و  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  حمایتی 

بهزیستی و تقویت توان آن ها در زمینه های 
سیاست های  از  را  مسکن  و  اشتغال  درمانی، 
اجرای  برشمرد و گفت:  این وزارتخانه  رفاهی 
بزرگ  تحولی  نیز  معلوالن  از  حمایت  الیحه 
در زندگی این افراد به وجود خواهد آورد.ربیعی 

ایجاد  اقداماتی برای  از سال 93  تصریح کرد: 
در  نیز  امسال  و  شده  آغاز  اجتماعی  مسکن 
سازمان تامین اجتماعی بودجه مسکن اجتماعی 
پیش بینی شده که این موضوع از دیگر سیاست 

های رفاهی مهم سال جاری به شمار می آید.

یارانه ۳.۲ میلیون نفر قطع شد

با  تقلید  مراجع  از  آملی  جوادی  عبدا...  ا...  آیت  حضرت 
را  کافری  هیچ  حتی  و  مسلمان  هیچ  خدا  اینکه  بیان 
 گرفتار بانک های ربوی نکند، گفت: درآمدی که از طریق 

بانک های ربوی کسب می شود، حرام است.
 وی با بیان اینکه پول و مال به اندازه کشور وجود دارد 
بانک ها  این  اظهار کرد:  بانک های ربوی است،  اما در 
کمر شکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری 

را گرفتار آنها نکند. 
ربوی  های  بانک  کرد:  اظهار  آملی  جوادی  ا...  آیت 
فریاد  آدم  هم  چقدر  هر  و  هستند  ما  با  جنگ  حال   در 
این  طریق  از  کار  و  کسب  شود،  نمی  باورشان  زند  می 

بانک ها حرام است.
وی افزود: اگر کسی در یک موسسه ای کار کند که کار و 
در آمد آن حالل است، در نتیجه حقوقی که از آن موسسه 

می گیرد نیز حالل است، ولی اگر در موسسه ای که کار 
این  از  باشد در آمدی که  آن حرام است مشغول به کار 

طریق بدست می آورد نیز حرام است.
کارمند  یک  که  شخصی  کرد:  تصریح  تقلید  مرجع  این 
بیچاره ای است و در بانکی که ربوی است کار می کند و 
از طریق گرفتن سود درآمد کسب می کند حقوقی که آن 
کارمند از آن بانک می گیرد حالل نیست، چرا که حقوق 

حالل در برابر کار حالل است. 
آیت ا... جوادی آملی گفت: خداوند در سوره بقره، ربا را 
جنگ با خود اعالم کرده است. وی با تاکید بر اینکه هر 
گونه در آمدی باید از طریق کار کردن و سرمایه گذاری 
به شیوه مضاربه بدست بیاید، افزود: اگر پول در خدمت 
بیکار  که  افرادی  از  خیلی  برای  بگیرد،  قرار  تولید  و  کار 

هستند شغل ایجاد می شود.

آیت ا... جوادی آملی: خدا هیچ مسلمان و کافری را گرفتار بانک ها نکند
 سلسله هاشمیه و روحانیه به جای قاجاریه 

: 37 سال  اینستاگرامش نوشت  زائری در  محمدرضا 
تومار  برچیدن  با  مردم  ماه  فروردین   1۲ در  پیش 
شاهنشاهی به نفع روحیه و رفتار ضدطاغوتی رأی دادند. 
دوران سلطنت پایان یافت و روزگار جمهوری اسالمی 
آغاز شد. اما انگار بعضی هنوز پایان آن دوره را باور 
پادشاهی  پادشاهی به جای  نکرده و فکر می کنند که 
نشسته و مثاًل سلسله هاشمیه و روحانیه به جای پهلویه 
و قاجاریه آمده است! ظاهراً خدمتی که هاشمی در دوره 
قبل به احمدی نژاد کرد و باعث رأی آوردن او شد، در 
گفتن!  ما  از  بکند؛  روحانی می خواهد  آقای  دوره  این 
با این منش سلطنتی آقای روحانی و اطرافیانش اگر 

دوباره احمدی نژاد رأی آورد تعجب نکنید!.

قدرت یافتن ایران یعنی
 پایان سلطه عربستان بر جهان اسالم  

نواب عبید از نویسندگان نزدیک به سعودی در نشریه 
عرب  جهان  اوباما  نوشت:  آمریکا  اینترنست  نشنال 
خالی  ریاض می خواهد جای  است.  گذاشته  تنها  را 
آمریکا را پر کند. در این یادداشت آمده است : قدرت 
جهان  بر  عربستان  سلطه  پایان  یعنی  ایران  یافتن 

اسالم که ملک سلمان می خواهد مانع این شود.

 نحوه تبلیغات اصالح طلبان را می ستایم  

حسین ابراهیمی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در 
تحلیل نتایج انتخابات اسفند سال 94 به ویژه در تهران 
گفت: معتقد هستم که اصول گرایان در این انتخابات 
شکست نخوردند. وقتی به آرا توجه کنیم می بینیم که 
آرای اصول گرایان سرجای خودش است و نسبت به 
شورای  مجلس  نماینده  است.  نکرده  تغییر  گذشته 
اسالمی در دوره های دوم و هشتم تصریح کرد: تبلیغات 
اصالح طلبان در انتخابات بسیار خوب بود و من آنها را 
به خاطر این نحوه تبلیغات می ستایم. آنها به صورت 
حساب شده از فضای شهری و فضای مجازی به خوبی 
استفاده کردند. وی افزود: یکی دیگر از عوامل برتری 
اصالح طلبان این مسئله بود که اصول گرایان در لیست 
خود از افرادی استفاده کردند که مخالف برجام بودند. 
تهرانی ها برجام را یکی از خدمات خوب دولت می دانند 
ابراهیمی  حسین  کند.  عبور  تحریم ها  از  توانسته  که 
خبرگان  بر مجلس  هاشمی  ریاست  احتمال  مورد  در 
مجلس  ترکیب  به  توجه  با  هاشمی  گفت:  رهبری 
خبرگان پنجم نمی تواند امید داشته باشد که باز هم به 
کرسی ریاست مجلس خبرگان تکیه بزند. با توجه به 
زاویه ای که ایشان با جامعه روحانیت گرفته بعید است 

نمایندگان خبرگان رای به ریاست ایشان بدهند.

الحاقیه بیمه شخص ثالث را جدی بگیرید؛ آغاز ماه حرام از 2۱ فروردین
 

دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران خواستار توجه جدی مردم به خرید الحاقیه افزایش 
دیه بیمه شخص ثالث در آستانه اولین روز ماه حرام شد.به گزارش فارس، سعید وصال، با اشاره به اینکه اولین 
روز ماه حرام، ۲1 فروردین سال 95 آغاز می شود، گفت: »با توجه به اینکه دیه 
ماه عادی به 1/900/000/000 ریال و دیه ماه حرام به ۲/533/000/000 ریال 
افزایش یافته است، همه بیمه شدگان شخص ثالث اتومبیل باید نسبت به خرید 
الحاقیه افزایش دیه اقدام نمایند«. وی افزود: از همه دارندگان بیمه شخص ثالث 
می خواهم تا نسبت به دریافت الحاقیه افزایش دیه، توجه جدی داشته باشند تا در 
زمان بروز حوادث جانی، عهده دار بخشی از خسارات دیه نشوند. با افزایش دیه 
ماه های عادی و حرام، رئیس کل بیمه مرکزی، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 
95 را 15 درصد افزایش داد. سعید وصال با تأکید بر اینکه در سال 95 بر اساس سال قبل، الحاقیه های افزایش 
دیه بیمه شخص ثالث رایگان نخواهد بود، گفت: برخالف سال 94 که شرکت های بیمه موظف به اعمال افزایش 

دیه بدون دریافت حق بیمه اضافی شده بودند، امسال بنا بر تناسب افزایش دیه باید حق بیمه پرداخت شود. 

طرح انتقال آب دریا به ۱۷ استان ؛ آب خلیج فارس شیرین می شود

وزیر نیرو گفت: طرحی را در دست داریم که در قالب آن، آب قابل شرب از حاشیه خلیج فارس و دریای عمان 
به 17 استان فالت مرکزی کشور منتقل شود. به گزارش مهر، چیت چیان گفت: حدود 50 تاسیسات آب شیرین 
کن در طول سواحل دریای عمان و خلیج فارس احداث شده تا شهرها و روستاهای 
این منطقه از آب شیرین برخوردار شوند و ما باید همه راه های استحصال آب را 
 تجربه کنیم.وی با اشاره به اینکه هنوز در ابتدای راه استفاده از آب شیرین کن ها 
هستیم، افزود: در برنامه ریزی هایی که برای سال های آینده انجام دادیم، عالوه 
بر استفاده از آب شیرین کن ها در ساحل که باید آب مورد نیاز مردم را نیز در 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان تامین کند باید این آب شیرین را به فالت 
مرکزی نیز منتقل کنیم.وی ادامه داد: طرحی در دست داریم که بتوانیم از آب 
شیرین کن های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، آب قابل شرب به 17 استان فالت مرکزی که حدود 45 
میلیون جمعیت کشور را در خود جای داده است، منتقل کنیم.وی تاکید کرد: امسال این طرح ها اجرا می شود 
و منابع مالی آن از چند بانک و منابع دولتی برای کمک به اجرای طرح های ذکر شده اختصاص خواهد یافت. 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 6 شهرستان بیرجند

پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
ششدانگ 77 قطعه زمین پالک های 1 و 6 و 11 و 14 و 24 و 26 و 30 و 49 و 67 و 70 و 76 و 78 و 83 و 85 و 115 و 121 و 
128 و 131 و 134 و 138و 140 و 141 و 147 و 151 و 153 و 166 و 174و 177 و 186 و 192 و 194 و 199و 203 و 207 و 
212و 219 و 228 و 233 و 236 و 250 و 253 و 259 و 261 و 265 و 269و 272 و 279 و 284 و 285 و 295 و 302  و 312 و 
327 و 331 و 340 و 343 و 353 و 355و 358 و 362 و 367 و 370 و 387 و 389 و 391 و 392 و 397 و 399 و 401 و 403 و 
421 و 424 و 428 و 443 و 457 و 464 و 476 فرعی از 38 - اصلی بخش 6 بیرجند اراضی مزرعه کهنک مورد تقاضای اداره اوقاف 

و امور خیریه سربیشه در روز 2/4 تا 95/2/7 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار:95/1/14     رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت خاورپیشه»سهامی خاص« به شماره ثبت 932 و شناسه ملی 10360026690
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/10/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- ماده 52 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید:

مقرر گردید مجمع عمومی عادی در هر سال از بین صاحبان سهام یا اشخاص خارج یک یا دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر 
را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین نماید. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش 
بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند

پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 210 فرعی از 1342- اصلی بخش 2 بیرجند اراضی مزرعه میاباد مورد تقاضای محمد 

محمدی در روز 95/2/4 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 95/1/14       رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت خاورپیشه »سهامی خاص« به شماره ثبت 932 و شناسه ملی 10360026690
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 94/10/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین آگاهان حساب به شماره ثبت 32052 و شناسه ملی 10320880086 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای سید محمد عسکری به شماره ملی 5239407630 به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی اصغرزاده به شماره ملی 
0938852027 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3- صورت های مالی سال 1393 شرکت به تصویب رسید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
صنعت ساختمان 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکرکه دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 95/01/15 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات 
واقع در خیابان شهید مطهری سازمان صنعت ، معدن و تجارت )اداره امور اصناف وتشکلها( مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبان 
1. تابعیت جمهوری اسالمی ایران  2. اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران  3. نداشتن سوء 
پیشینه کیفری مؤثر 4. عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس 5. عدم اشتغال 
در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری ( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر 7. عدم اشتهار به فساد 8. داشتن حداقل مدرک تحصیلی 
دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه  9. حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و 

پنج سال  10. داشتن پروانه کسب معتبر دائم  11. وثاقت وامانت 
مدارک مورد نیاز:

1. فتوکپی پروانه کسب معتبر)2برگ( 2. فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2سری( 3. عکس4×3 رنگی 
)6 قطعه( 4. فتوکپی کارت ملی )2برگ( 5. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی6. گواهی عدم سوءپیشینه 

کیفری 7. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر 
))داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است((

  رئیس هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات  اتحادیه های صنفی بیرجند

دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده
شرکت کارخانجات تولید لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1204

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق 
العاده شرکت مذکور که پنجشنبه 95/1/26 به ترتیب در ساعات 9 و 10 در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند 

کیلومتر 12 جاده کرمان بعد از شهرک صنعتی جنب کویر تایر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تصویب تراز و حساب سود و 

زیان ساالنه

ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1- کاهش سرمایه شرکت - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب در اسرع وقت 
)شهر- روستا(     09159658659

آگهی  مناقصه
مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا 

)علیه السالم( خراسان جنوبی در نظر دارد: ساخت، 

اسکلت سوله های ورزشی در  و نصب  حمل 
شهرهای قاین، فردوس و نهبندان را به سوله سازان واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان دعوت می شود از تاریخ 
95/1/15 لغایت 95/1/19 برای دریافت و عودت اسناد به آدرس: 
سجادشهر - بلوار پیامبر اعظم )صلی ا... علیه و آله( - میدان سپاه  
معاونت مهندسی سپاه انصار الرضا )علیه السالم( مراجعه و یا با 

تلفن 32922290 تماس حاصل نمایند. 
افراد  متوجه  را  حقی  گونه  هیچ  اسناد  تحویل  است   بدیهی 
نمی نماید و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا )علیه السالم( 
خراسان جنوبی

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615۳۲9
۳۲44۲۲7۲

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی

منزل رهن -اجاره واقع در خیابان 
غفاری -360 متر- همکف - 5 خواب

09153612858- مودی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم. باید دست وقلم شیوای آقای هرم پور را بوسید 
که این چنین زیبا می نگارد کاش همه مسئوالن یاد 

بگیرند و عمل کنند.
915...896
آوا جان سالم. منابع طبیعی امان مردم روستاها را بریده 
زمینی که ارث پدریمان است نصف آن را گرفته اند. با 
خشکسالی و بالیای طبیعی رضاییم به رضای خدا اما با 
منابع طبیعی چه بکنیم. با اینهمه شکوه و شکایت مردم 
محروم روستاها چرا مسؤالن گوش شنوایی ندارند. شاید 
پیام های مردم به گوششان نمی رسد لطفا به خاطر خدا 

جواب مردم را از مسؤالن بگیرید.   
915...686
دشت های  زمین  برای  فکری  کسی  چرا   سالم. 
علی آباد نمی کند گناه کسانی که 15 سال پیش این 
زمین ها را خریده اند و هنوز مزروعی است چیست؟
938...352
با سالم. ما ساکنان سجادشهر حدفاصل فلکه سوم 
تا پل سراب با فشار کم آب مشکل داریم. لطفا به 

گوش مسئوالن مربوطه برسانید.
901...367
فکر کنم تنها شهری در کشور که مأموران راهنمایی 
رانندگی با دوربین کنترل سرعت در سطح شهرکمین 
می کنند بیرجند است! کاش در ایام عید این کار را پیش 
مسافران و مهمانان شهر نمی کردیم. برخی از مسافران 

نوروزی به همین خاطر ناراضی شهر را ترک کردند.
930...247
با سالم و ادب. مجموعه اقامتی آب گرم معدنی لوت 
خواص  با  و  انگیز  شگفت  واقعا  خوسف  شهرستان 
درمانی فوق العاده است. از مسئوالن عزیز کمال تشکر 
و قدردانی را داریم لطفا در معرفی آن بیشتر تبلیغ شود.
915...031
مسئوالن خراسان جنوبی فکری برای بوی فاضالب 
بریده.  را  مردم  امان  خدا  به  بکنند  استان  مرکز  در 
استفاده برای دیگران اذیت برای ما. پیش از فاضالب 
مردم اینجا زندگی می کردند به راستی چه کسی می 

خواهد جواب حق الناس را بدهد؟
915...748
بنده  عزیز.  مسئوالن  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم 
شکایت  صنفی  تداخل  خصوص  در  مرتبه  چندین 
است  شده  سپری  ماه  دو  حدود  که  کنون  تا  نمودم 
اداره  این  از  را  ما  فقط  و  نبوده  پاسخگو  هیچ کس 
است  قرار  کسی  چه  دهند.  می  پاس  اداره  آن  به 

جوابگوی این بی عدالتی باشد؟
9333...023
شرکت  عوامل  و  مدیریت  از  دانی  قدر  و  سپاس 
محترم گاز که با سرعت عمل و تالشی جهاد گونه 
نسبت به گاز رسانی به روستاهای نوک وسهل آباد 

و... اقدام فرمودید. موید و پیروز باشید
915...015
سالم. شهردار تهران در 7 ماه 96 کیلومتر خط مترو در 
زیر زمین آماده بهره برداری می کند ولی ما در عرض 
چند سال باید شاهد مرگ عزیزان مان در جاده مرگ 
بیرجند - قائن باشیم که فقط 100 کیلومتر طول دارد؟!
915...866
های  مکان  برای  فکری  خواهشمندم  مسئوالن  از 
تفریحی و سرگرمی برای جوانان استان بردارند. با تشکر
939...085

با سالم. اگر  در ایام عید بچه ای مریض شود چه 
کار باید بکند؟ کلینیک امام رضا و شهدا و ولیعصر 
بعد سیزدهم! چطور یک مرکز درمانی  رفتیم گفتند 

کشیک نوروزی ندارد؟
915...198
در تاریخ 2 فروردین در خیابان جمهوری  بر اثر بی 
به سمت  را  احتیاطی یک رهگذر که سیگار روشن 
ریخته  خشک  های  برگ  حاوی  که  ها  درختچه 
آتش  و  کرده  پرتاب  هستند  کاج  درختان  از  شده 
ولی  گرفتم  تماس  نشانی  آتش  با  بود  شده  روشن 
اول  وی  که  شدم  متوجه  اش  گویی  پاسخ  نوع  از 
یا  است  واقعی  تماس  این  آیا  که   است  این  دنبال 
مزاحم  تلفنی؟! از کسانی که برای سرگرمی مزاحم 
آتش نشانی می شوند خواهشمندم این کار را نکنید 
اتفاق ای  حادثه  وقتی  که  شود  می  باعث   چون 
می افتد کسی که پای تلفن است این قدر خونسرد و 
کنجکاوانه به درخواست کمک ما جواب دهد درحالی 

که ثانیه ها در این گونه حوادث خیلی ارزش دارند.
915...693
سالم. روشنایی بعضی از نقاط بلوار پیامبر اعظم )ص( 
استاندارد نیست و خیابان نورکافی ندارد و فاصله بین 

تیرهای برق رعایت نشده. مسئوالن پیگیری کنند.
915...656
کنید پیگیری  لطفا  خدا  به  را  شما   باسالم. 
را  ها  چهارراه  قرمز  چراغ  از  قبل  گیرهای  سرعت 
از تصادفات هستیم  بردارند متاسفانه شاهد بسیاری 

که علت اصلی بودن همین سرعتگیرها است.
915...622
مطمئن  باید  کجا  از  بپرسم  خواستم  می  آوا.  سالم 
باشیم مرغ بدون دارو )جلد سبز( حتما سالم و بدون 
موضوع  این  فهمیدن  برای  راهی  هیچ  داروست؟ 
آمپول  جای  متوجه  کردم  دقت  وقتی  حتی  نیست. 

روی بال مرغ ها شدم!
935...464
پرسنل  به  خواستم  محبوب،  و  وزین  آوای  سالم 
جان بر کف نیروی انتظامی بخاطر تحمل زحمات و 
تالش های فراوانشان در این اوقات پایان سال یک 

تشکر و خدا قوت قلبی بگویم.
915...011
با سالم خدمت مسئوالن اتحادیه تعاونی های مسکن 
خواهشمند است در خصوص نظافت معابر سایت اداری 
فکری بردارید. معابر سایت اداری شب ها محل بازی 
حیوانات در بین زباله های رها شده در معابر شده است.
915...729
ابتدای بلوار همت مهرشهر با وجود ماهها زندگی مردم 
آنتن موبایل همراه اول بسیار ضعیف است، فضای سبز 

ندارد و ... مگر مردم مهرشهر شهروند نیستند؟
939...452
از  سجادشهر  اول  بوستان  محله  اهالی  ما  سالم.  با 
تردد زیاد نمکی ها و نان خشکی ها به ستوه آمده ایم 
که با صدای بلند، دائم مزاحم آسایش مردم هستند.
935...693
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فرمانده کل سپاه:

دشمن با برجام تحریم ها را برنداشته است
مخالفت هایی مانع از پیشرفت و شتاب انقالب است

فرمانده کل سپاه پاسداران شرایط جبهه مقاومت در نبرد با 
داعش در سوریه را خوب توصیف کرد.

به گزارش »انتخاب«، سرلشکر محمدعلی جعفری در حاشیه 
سفر به گیالن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهر تدمر آزاد 
شده و تمرکز روی مقابله با نیروهای داعش است، تصریح 
تغییری در سیاست  ایجاد شده  به آتش بس  با توجه  کرد: 
روسیه ایجاد نشده و با جبهه مقاومت هماهنگ است. فرمانده 
کل سپاه پاسداران آزادسازی تدمر را نشان دهنده هماهنگی 
روسیه با سوریه دانست و گفت: تا زمانی که انقالب اسالمی 
نیروهای  اینکه  بیان  با  دارد.وی  ادامه  مقاومت  دارد  وجود 
داعش به نیابت از دشمنان اسالم در مقابل جبهه مقاومت 
برای  تمرینی  مقاومت  جبهه  کرد:  خاطرنشان  می جنگند، 
بسیج جهان اسالم علیه دشمنان بوده و اکنون شرایط در 
عراق، سوریه و یمن خوب است و وضعیت به نفع انقالب 
اسالمی پیش می رود. جعفری یادآور شد: طبق فرموده مقام 
نابودی  شاهد  آینده  سال   25 تا  امیدواریم  رهبری  معظم 

دشمنان اسالم از جمله رژیم صهیونیستی باشیم.

دشمن با برجام تحریم ها را برنداشته است

به  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
و  ندارد  را  تحریم ها  برداشتن  قصد  دشمن  می رسد  نظر 
قطره چکانی آن را انجام می دهد. سرلشکر محمدعلی جعفری 
در یادواره شهید امالکی در مسجد جامع این شهرستان با 
گرامیداشت یاد شهدای انقالب و هشت سال دفاع مقدس 
اظهار کرد: به روح بلند امام )ره( شهدا درود می فرستیم. وی 
با اشاره به حماسه آفرینی های رزمندگان گیالنی در دوران 
دفاع مقدس تصریح کرد: رزمندگان گیالنی در کنار دیگر 
رزمندگان اسالم در جبهه های نبرد حق علیه باطل به جنگ 
فرمانده کل سپاه  پرداختند.  بعثی  و دژخیمان  علیه صدام 
پاسداران انقالب اسالمی، لشکر 16 قدس گیالن را دارای 
نیروهای با ایمان باال دانست و گفت: این امر موجب موفقیت 
در بخش های مختلف شده و شهدا حق بزرگی بر گردن ما 
دارند. وی با بیان اینکه امروز همه چیزمان مدیون شهدا و 
حماسه بزرگ دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: خون 
شهدا برای اسالم و انقالب اسالمی امنیت به همراه داشت.
جعفری متذکر شد: با وجود این همه دشمنی ها، امروز کشور 
ما از امنیت الزم برخوردار بوده و همه اینها را از شهدا دارد.
وی جنگ هشت ساله دشمن علیه ایران را برای ایجاد ناامنی 
در کشور و جلوگیری از پیشرفت انقالب اسالمی عنوان نمود 
و خاطرنشان کرد: دستاوردهای بزرگی از ایام دفاع مقدس 
داریم که هنوز از آنها استفاده می کنیم. فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی یادآور شد: امروز ایران اسالمی در 
بین کشورهای ناامن منطقه یک جزیره باثبات بوده و مرزهای 

کشور از امنیت باالیی برخوردار هستند. جعفری، ویژگی دیگر 
لشکر قدس گیالن را اخالص و نیروهای آن عنوان کرد و 
ادامه داد: امروز این ویژگی ها به چشم می خورد. وی با بیان 
اینکه هشت سال دفاع مقدس دستاوردهای بزرگی داشت، 
توضیح داد: خون پاک شهدا دستاورد امنیت برای کشور ما 
داشت و امروز کمتر کشوری از آن برخوردار است. فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، امنیت را یک ضرورت 
برای  اجتناب ناپذیر  ضرورت  امنیت  کرد:  عنوان  و  خواند 
جوامعی بوده که می خواهند پیشرفت داشته باشند. جعفری 
با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ناامنی در کشور بودند، 
تأکید کرد: جنگ علیه ایران را آغاز کردند تا نگذارند انقالب 

اسالمی روی پای خود بایستد و اهدافش را دنبال کند.

  ایران جزیره ای باثبات در بین
دریای نا امن منطقه

وی، دستاوردهای دفاع مقدس را بسیار زیاد عنوان و تبیین 
کرد: هنوز از این دستاوردها استفاده می کنیم و امروز ایران 
ناامن منطقه است. بین دریای  باثباتی در  اسالمی جزیره 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی یادآور شد: امروز 
شاهد ناامنی در کشورهای منطقه هستیم اما این ناامنی  ها 
وقتی به مرزهای کشور ما می رسد خاموش می شود. جعفری، 
اقتدار و عظمت ایران اسالمی را دستاورد دیگر دفاع مقدس 
خواند و بیان کرد: قدرت دفاعی، موشکی و مردمی اقتدار 
بی نظیری را برای ایران اسالمی در دنیا رقم زده است. وی، 
صدور انقالب اسالمی را دستاورد دیگر خون شهدا عنوان 

جنگ،  دوران  در  )ره(  امام  فرموده  طبق  افزود:  کرد، 
انقالب اسالمی را به دنیا صادر کردیم. فرمانده کل سپاه 
انقالب اسالمی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی  پاسداران 
گفت:  و  کرد  عنوان  اسالمی  انقالب  صدور  حاصل  را 
آبیاری  را  مقاومت  و  ایستادگی  جهاد،  نهال  شهدا  خون 
کرد. سرلشکر جعفری با بیان اینکه دشمنان اقرار دارند 
آنها  خود  به  اسالمی  ایران  علیه  توطئه  هر  نتیجه  که 
غیبی  امداد  و  الهی  عنایت  این  داد:  توضیح  برمی گردد، 

است که در ابعاد مختلف امنیتی از آن برخورداریم.

 دشمن با برجام نیز قصد
برداشتن تحریم ها را ندارد

وی با تصریح بر اینکه دشمن با برجام تحریم ها را برنداشته 
برداشتن  قصد  دشمن  می رسد  نظر  به  شد:  یادآور  است، 
تحریم ها را ندارد و قطره چکانی آن را انجام می دهد. فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
با سرعت قابل توجهی راه امام )ره( را می پیمایند، گفت: امروز 
انقالب اسالمی که از نعمت والیت فقیه برخوردار است، در 
دنیا جایگاه خاصی دارد. جعفری اضافه کرد: نباید در پیمودن 
راه انقالب اسالمی تردید کنیم، حکومت اسالمی مبتنی بر 
قرآن و سیره شیعه هستیم. وی با تصریح بر اینکه انقالب 
اسالمی در بُعد داخلی موانعی دارد، متذکر شد: مخالفت هایی 
مانع از پیشرفت و شتاب است. فرمانده سپاه پاسداران، انقالب 
اسالمی را دارای دو بُعد داخلی و خارجی عنوان کرد و متذکر 
شد: در بُعد خارجی انقالب اسالمی به خوبی پیش می رود، 

چراکه استکبارستیزی توسط مقام معظم رهبری و مردم 
اثرات  اینکه  به  اشاره  با  جعفری  است.  انجام  حال  در 
برگرفته  را در  انقالب اسالمی حتی کشورهای اسالمی 
است، خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی به معنای حرکت 
باالترین  و  بوده  ارزش ها  پیاده شدن  به طرف  تدریجی 

هدف انقالب، عدالت اجتماعی است.

 عدالت اجتماعی با نظام
سرمایه داری محقق نمی شود

وی، مبارزه با نظام  سلطه و سرمایه داری را در حال انجام 
اسالمی شدن  در  نجات کشور  راه  و تصریح کرد:  عنوان 
تمام بخش های کشور است و عدالت اجتماعی امروز با نظام 
سرمایه داری محقق نمی شود. فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، ارتقای معنوی، مادی و رفاه جامعه را هدف واالی 
انقالب اسالمی عنوان کرد و یادآور شد: برخی با شعارهای 
فریبنده می خواهند مردم را فریب دهند. جعفری تصریح کرد: 
انقالب اسالمی باید در بخش های اقتصادی و فرهنگی با 
الگوگیری از راه شهدا موفق شود. وی، انقالب اسالمی را 
نقشه راه زندگی و حیات طیبه خواند و خاطرنشان کرد: به 
کسانی که دنبال مخالفت هستند باید هشدار داد و بصیرت 
مردم باید اثر خود را بگذارد. فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در پایان با بیان اینکه راهی به جز پیمودن اسالم که 
مسیر خوشبختی و سعادت در جامعه است وجود ندارد، متذکر 
شد: دشمنان انقالب اسالمی بدانند تا نابودی آنها و استقرار 

کامل حکومت اسالمی، این مسیر ادامه دارد.

بازدید 3 هزار گردشگر از تاالب کجی نمکزار نهبندان در ایام نوروز
فارس- رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: بازدید مسافران نوروزی از پناهگاه حیات وحش تاالب کجی نمکزار 
شهرستان نهبندان در ایام نوروز امسال رشد 300 درصدی داشته است. محمدکاظم شکرگزار اظهار کرد: تاالب کجی نمکزار 
نهبندان به لطف بارش باران و حضور پرندگان مهاجر آبزی، شرایط ویژه و منحصر به فردی برای بازدید مسافران نوروزی 

ایجاد کرده و از ابتدای تعطیالت نوروزی بیش از 3 هزار نفر مسافر و گردشگر از تاالب کجی نمکزار بازدید کردند.

با تکنولوژی ضد چروک      
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شاباش 2 میلیاردی به داماد روستایی 
پول های »فضل« در عروسی یک زوج در روستای پشتکوه بندرعباس چشم همه را خیره کرد. در یک مراسم عروسی در روستای پشتکوه از توابع جالبی 
بندرعباس مبلغ یک میلیارد و 850 میلیون تومان شاباش به داماد هدیه شد. اقوام داماد پول های »فضل« عروسی را یادداشت و جمع آوری می کنند 
در روستای پشتکوه و اکثر روستاهای هرمزگان در روز عروسی، از سوی اقوام و دوستان داماد مبلغی تحت عنوان پول فضل به وی هدیه داده می شود.

چرا بعضی افراد از آسانسور می ترسند؟

گیر  از  غیرمنطقی  ترس  به  عموما  »تنگناهراسی« 
می شود  اطالق  تنگ  فضاهای  و  مکان ها  در  کردن 
مبتال  آن  به  تا 7 درصد جمعیت جهان  که حدود 5 
هستند. بدیهی است که این افراد هنگام قرار گرفتن 
بیشتر  فرار  برای  راهی  نداشتن  و  تنگ  فضاهای  در 
مستاصل و کالفه می شوند. بدون شک برای همه ما 
قرار گرفتن در این شرایط و در حالی که بدن تحت 
فشار و محدودیت حرکت است مانند مواقعی که فرد 
بر اثر حادثه ای زیر آوار می ماند یا بین بدنه خودرو بر 
اثر وقوع سانحه رانندگی گرفتار می شود، عذاب آور و 

تهدیدکننده است اما برخی افراد که دچار تنگناهراسی 
هستند در چنین مواقعی بیشتر ترس و اضطراب را تجربه 
افرادی که این شرایط را دوست  می کنند. به عالوه 
ندارند از تصور گرفتار شدن در چنین شرایطی به اندازه 
واقعیت عینی موقعیت، دچار ترس و اضطراب می شوند. 
در عین حال اضطراب هایی همچون تنگناهراسی بر کل 
زندگی انسان غلبه می کنند به  گونه ای که انجام برخی 
فرد  برای  را  آسانسور  از  استفاده  روزانه همچون  امور 
غیرممکن می سازد، در مورد این افراد، این مشکل دیگر 
اختالل محسوب می شود چراکه این ترس غیرمنطقی 
است.در مقابل این افراد، گروه هایی نیز دیده می شوند 
که به خوبی شرایط قرار گرفتن در تنگنا و فضاهای 
محصور را تحمل می کنند و از آن جمله می توان به 
کرد.  اشاره  می کنند،  کار  زیردریایی ها  در  که  افرادی 
شناخت این تفاوت ها کمک می کند تا متوجه شویم به 
چه میزان در برخورد با این شرایط آسیب پذیر می باشیم. 
افراد در برخورد با این مورد متفاوت هستند و همچنین 
ظرفیت آنان در تحمل افکار و احساسات آزاردهنده متغیر 
می باشد. عالوه بر این، دالیل بسیاری وجود دارد که 
افراد با قرار گرفتن در فضاهای بسته اذیت می شوند. 
در بررسی انجام شده روی 21 کارگر معدن که مدت 
شده  مشخص  بودند،  شده  حبس  زیرزمین  روز   14
است این تجربه تاثیرات منفی قابل توجهی روی آنان 
داشته که تنگناهراسی را هم شامل شده است. برای 
مقابله با تنگناهراسی روش هایی وجود دارد. برای مثال 
روش »رفتاردرمانی شناختی« به فردی که در وضعیت 
دلهره آور قرار گرفته کمک می کند تا این احساس را از 
خود دور کند. اما شناخت و درمان این مشکل به ویژه 
در مواقعی که به اختالل تبدیل می شود ضروری است 
فرد  فعالیت های روزمره  تواند  اختالل می  این  چراکه 

مبتال را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.

روانشناسی و خانواده

 عکس های خصوصی خود را بر روی
شبکه های اجتماعی قرار ندهید

سایبر  فضای  در  کاربران  خصوصی  حریم  حفظ 
بیش از آن که به نرم افزارها و قابلیت های شبکه 
کاربران  به خود  باشد  داشته  بستگی  اجتماعی  های 

توجه  بدون  زیادی  کاربران  متأسفانه  دارد.  بستگی 
و  و فقط جهت سرگرمی  این موضوع  به حساسیت 
های  سایت  سوی  از  شده  اعالم  های  فراخوان  یا 
خاص اقدام به بارگذاری تصویر شخصی و خصوصی 
خود در فضای سایبر می کنند در حالیکه هیچ کدام 
برای  خود  های  فراخوان  قبال  در  ها  سایت  این  از 
حفظ امنیت عکس های کاربران تضمین و ضمانتی 
نداده اند. در نگهداری عکس ها و اطالعات محرمانه 
کاربران  باشند،  داشته  را  و تالش  نهایت دقت  خود 
رمزگذاری  را  اطالعات شخصی خود  و  فیلم ها  باید 
کرده و به هیچ وجه عکس ها و فیلم های شخصی و 
خانوادگی خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
نگذارند و به فراخوان های سایت ها برای این ایام که 
دعوت کرده است تا عکس ها و کلیپ های نوروزی 
ندهند.  اهمیت  کنند  بارگذاری  ها  سایت  در  را  خود 
در نهایت پلیس فتا از هموطنان درخواست می کند 
در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق 
 CyberpoliCe.ir آدرس  به  فتا  پلیس  سایت 
های  هشدار  و  نمایند  گزارش  ما  با  تماس  بخش 

پلیس را جدی بگیرند.
 پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

ازدواج های اینترنتی و سایت های همسریابی در حال تبدیل 
شدن به مشکلی بزرگ برای خانواده ها و فرزندان دلبند آنها 
در فضای مجازی هستند. این گونه فعالیت ها موقعیتی سوء، 
برای انجام انواع کالهبرداری ها، مزاحمت ها و هتک حرمت 
و حیثیت هموطنان از طریق فریب و دسترسی به اطالعات 
شخصی و خانوادگی آنان و نقض حریم خصوصی افراد به 

ویژه بانوان فراهم می سازد.
بیان  ایران  امروز  اجتماعی در جامعه  روابط  اینترنتی شدن 
کننده این واقعیت است که گپ و گفت ها و مراودات دوستانه 
در دنیای مجازی  به طرز ناباورانه ای در حال تبدیل شدن به 
فرهنگی پذیرفته شده است و امروزه هموطنان ما استفاده از 
وسایل ارتباطی مدرن چون اینترنت و رایانه را جزء الینفک 
زندگی خود می دانند. دنیای جدید نیز شیوه نوین را برای 
زندگی می طلبد و از همین رو زندگی نسل جدید با نسل 
افراد  از  بسیاری  که  به طوری  است  شده  متفاوت  گذشته 
ترجیح می دهند امور روزمره و گاه ضروری زندگی خود از 

جمله ازدواج و تجارت را از طریق اینترنت پیگیری کنند. 
 سایت های همسریابی و محیط های گفتگوی اینترنتی و 
شبکه های اجتماعی این روزها بستری برای انجام اینگونه 
فعالیت ها فراهم ساخته است و با این که مراجع مسئول 
و  دارند  مزبور  های  سایت  ساماندهی  برای  هائی  برنامه 
هشدارهای متعددی نیز در این زمینه از طرف پلیس داده شده 

است اما متأسفانه هنوز کاربرانی هستند که به امید باز شدن 
بختشان و بدون آگاهی یا داشتن اطالعات الزم، به عضویت 

این سایت ها در می آیند و دچار آسیب می شوند. 

والدین ضمن همراهی با فرزندان در فضای 
مجازی، آگاهی و دانش الزم را به آنها بدهند

برقراری  بتوانند در  این سایت ها چقدر  اینکه  با  رابطه  در 
ازدواج  مشکل  حل  یا  و  اجتماعی  روابط  توسعه   و 
جوان ها موثر باشند طبیعتا باید در حوزه مربوطه و به وسیله 

علوم  مانند  مرتبط  های  رشته  متخصصان  و  پژوهشگران 
اجتماعی و روانشناسان بحث و اظهارنظر شود.با اینکه اتکا 
به اینترنت و فضای مجازی ممکن است در نگاه اول راهی 
آسان برای همسریابی تلقی می شود ولی واقعیت آن است که 
فضای نامطمئن مجازی می تواند فرصتی را برای سوءاستفاده 
کنندگان نیز فراهم نماید تا با دام افکنی اقدام به کالهبرداری 

و فریب و آسیب به متقاضیان این خدمات نمایند. لذا الزم 
است که والدین گرامی ضمن همراهی با فرزندان خود در 
را به ویژه به جوانان  فضای مجازی آگاهی و دانش الزم 

و امیدهای آینده خود بدهند تا احتمال آسیب را در این فضا 
برای خانواده و اطرافیان خود به حداقل برسانند. الزم بذکر 
است که  سایت های همسر یابی که امروزه فعالیت می 
کنند اغلب بدون مجوز می باشند و عمدتا نیز محیطی برای 

سوءاستفاده از افراد شده اند.

برخی از  سوءاستفاده ها، آسیب ها و کالهبردارهای 
واقع شده در این گونه سایت ها:

*با توجه به اینکه مدیران سایت ها به تمامی اطالعات 
ملی،  کد  خانوادگی،  نام  و  )نام  کاربر  توسط  شده  وارد 
آدرس، شماره تماس و ...( دسترسی دارند، می توانند از 

کاربران سوءاستفاده نمایند.
*این سایت ها می توانند اطالعات وارده را در اختیار افراد 
غیر مجاز قرار دهند. *در این سایت ها اعضا می توانند 
با جلب اعتماد سایرین اقدام به سوءاستفاده از تصاویر و 

اطالعات خصوصی و اخاذی از آنها نمایند.
*با توجه به اینکه برای عضویت ویژه در این سایت ها 
باشد  به واریز پول به حساب مدیران سایت ها می  نیاز 
در بیشتر مواقع مدیران به تعهدات خود در قبال کاربران 
عمل نکرده و پول واریز شده آنان را به سرقت می برند.
 پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

حتی اگر رایانه شما بدون ویروس باشد هم پس از مدتی 
استفاده، سرعت بوت شدن آن کاهش می یابد. اما روش های 
در  می توانید  که  دارد  وجود  مشکل  این  رفع  برای  آسانی 
رایانه ی شخصی خود انجام داده و دوباره سرعت اجرا و بوت 

آنها را افزایش دهید:
از  یکی  دارید.  نگه  خلوت  و  مرتب  را  خود  دسکتاپ   .1
سیستم،  بوت  زمان  کاهش  برای  روش ها  آسان ترین 
پاک سازی صفحه ی دسکتاپ است. وجود فایل ها، تصاویر 
و نیز پوشه ها و برنامه های بیشتر در دسکتاپ باعث می شود 
رایانه نیاز به زمان بیشتر برای اجرای همه  آنها داشته باشد و 
هرچه در دستکاپ باشد به عنوان بخشی از بوت رایانه اجرا 
می شود. بنابراین فایل های خود را سازماندهی کنید و آن ها را 
در درایو های خود دسته بندی کنید و تا جایی که امکان دارد 

صفحه ی دسکتاپ سیستم خود را خلوت نگه دارید.
2. از برنامه های غیرکاربردی خارج شوید.  شما می توانید هر 

پنجره ای را ببندید، اما اینکار باعث بسته شدن کامل اجرای 
برنامه نخواهد شد و خاموش کردن رایانه نیز به معنای بسته 
شدن کامل این برنامه ها نیست. اطمیمنان حاصل کنید که 
 Startup برنامه های غیر کاربردی را از اجرا شدن در بخش
یا همان زمان راه اندازی و ورود به سیستم عامل، منع کنید. 
در غیر این صورت این برنامه ها به صورت خودکار در هنگام 
روشن شدن سیستم اجرا می شوند و طبیعتا سرعت باال آمدن 
دستگاه را افزایش می دهند. شما می توانید با مراجعه به منوی 
 Quit باال سمت چپ، اینگونه نرم افزار ها و انتخاب گزینه ی

program آن را به صورت کامل ببندید.

۳. جلوگیری از اجرای خودکار برنامه ها. حتی اگر پیش از 
خاموش کردن رایانه از تمامی برنامه ها خارج شوید، برخی از 
اپلیکیشن ها همچنان به صورت خودکار در زمان بوت، اجرا 
می شوند. وجود برنامه های مختلف در لحظه بوت سیستم، 
این  دنبال  به  باشد و  نیاز  بیشتری  پردازش  باعث می شود 

کاهش  آن  روشن شدن  و  رایانه  اجرای  موضوع سرعت 
می کنید،  نصب  را  برنامه ها  برخی  اینکه  از  پس  می یابد. 
قرار   Startup بخش  در  را  خود  خودکار  صورت  به 
می دهند. معموال با مرور منوهای درون برنامه ها می توان 
گزینه ی مورد نظر را برای غیرفعال کردن اجرای خودکار، 
را  این گزینه  پیدا کردن  اپلیکیشن ها  از  برخی  اما  یافت. 
بسیار سخت کرده اند؛ بنابراین شما نمی توانید همیشه این 
از  دارد که می توان  آسانی وجود  راه  اما  بیابید.  را  بخش 
سیستم   Startup در  موجود  اپلیکیشن ها  طریق  این 
را مشاهده و غیرفعال کرد. 4. پاکسازی فایل های موقت. 
اینترنت شما اولین نرم افزاری است که پس  اگر مرورگر 
رویش  بر   ، خود  رایانه ی  در  سیستم عامل  شدن  اجرا  از 
موقت  فایل های  بخواهید  است  ممکن  می کنید،  کلیک 
کنید.  پاک  را  آن  در  شده  ذخیره  کوکی  فایل های  و 
حافظه ی  در  را  زیادی  موارد  شما  مرورگر  مدتی  از  پس 

به  تقریبا شبیه  این موضوع  کش خود خواهد داشت که 
در  خودکار  صورت  به  که  است  اپلیکیشن هایی  همان 
طبیعتا  می شوند.  اجرا  بوت  هنگام  در  و  سیستم عامل ها 
مرورگر  در  کوکی ها  و  موقت  فایل های  مقدار  چه  هر 
بیشتر باشد، سرعت کار با آن و نیز سرعت اجرای مرورگر 
ایجاد  خودکار  که  موقتی  فایل های  می یابد.  کاهش 
شده اند، اطالعات ورود به صفحات که در مرورگر ذخیره 
است  داده هایی  از  بخشی  مرور،  تاریخچه  نیز  و  شده اند 
که در مرورگرها انباشه می شوند. اگر به بخش تنظیمات 
نیز  و  کش  فایل های  می توانید  کنید،  مراجعه  مرورگتان 
ذخیره  مرورگرها  که  دیگری  چیز  هر  و  تمامی کوکی ها 
می کنند را پاک کنید. دقت کنید پس از اینکار در صورتی 
که نام کاربری و رمزعبورتان را برای ورود به وب سایت 
خاصی ذخیره کرده باشید، باید مجددا آن ها را وارد کرده 

و در صورت نیاز مجددا ذخیره کنید.

آسیب شناسی ازدواج های اینترنتی و سایت های همسریابی
توصیه های پلیسی

افزایش سرعت رایانه با چند روش آسان

ضرب المثل بیرجندی

از پُشت خو َچش دره.
از پشت خود چشم دارد.

ذهنی  و  تیزبین  چشمی  بیند.  می  خوب  بسیار 
حساس و باریک بین دارد. معموال با نوعی رنجش 
بینا و دارای بصیرت،  یا حسادت نسبت به شخص 

گفته می شود.

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1
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برای اولین بار در استان
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مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرویس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه کنید

مبــل سوفــا

اقساط 7 ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 

خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی

09128578165 -32445095

گروه صنعتی

خرید اعتباری برای فرهنگیان محترم

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

ساخـت نسـل جدیـد استخرهـای 
ذخیـره آب کشـاورزی 

و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  
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نهـال پیـونـدی

خیابان جمهوری اسالمی  
مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین
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جدا بودن اتاق خواب کودکان؛ 
درست یا غلط؟!

روانشناسان كودك پيشنهاد مي كنند براي ترغيب بچه ها 
به خوابيدن در اتاق شخصي، ابتدا بايد توجه زيادي به 
طراحي دكوراسيون اتاق بچه ها داشت. به اين شكل كه 
نه تنها از لحاظ رعايت شرايط فيزيكي و وضعيت نور و 
هوا، بلكه در انتخاب همه وسايل اتاق بچه ها هم بايد 
توجه كافي داشت. بهترين پيشنهادي كه آنها مي دهند 
آنها  است.  زمينه  اين  در  بچه ها  خود  از  نظرخواهي 
معتقدند اين بهترين شيوه اي است كه والدين مي توانند 
با صبر و حوصله تنها خوابيدن را به يك زمان و فرصت 
دلپذير براي بچه ها تبديل كنند. امروزه كودكان قبل از 
آن كه پا به جهان بگذارند اتاق شان با تمام امكانات 
برايشان حاضر شده است. رنگ هاي شاد و زيبا، وسايل 
و دكور خوب و فضايي كه دلچسب هر كودكي است. 
تقريبا همه چيز آماده است تا كودك بتواند در اولين 
زمان مناسب پس از تولد به استقالل برسد. چيزي كه 
در گذشته كمتر جزو ضروريات بود و شرايط احيايش 
ديرتر و سخت تر به دست مي آمد. يكي از مشكالت 
در عملي كردن اين ايده مشكل دل كندن والدين از 
فرزندان شان است. البته به طور كلی در يك سال اول 
توصيه مي شود شيرخواران در معرض ديد والدين باشند. 
چرا كه نوزاد در بدو تولد نيازهای بسياری دارد كه به 
طور ويژه ای مادر مسئوليت رسيدگی به آن ها را دارد. 
شايد دليل عمده حضور نوزادان در اتاق والدين رسيدگی 
به موقع به اين دسته از نيازها باشد. تعويض به موقع و 
رفع گرسنگی نوزاد توسط مادر از بارزترين داليل حضور 
نوزاد در نزديك ترين مكان به مادر است . از طرف ديگر 
نوع تنفس نوزاد و چگونگی خوابيدن او و بسياری مسائل 

ديگر هستند كه نيازمند دقت و رسيدگی هستند.

دنیا را دوباره ساختم

مدام  كوچكش  پسر  اما  خواند.  مي  روزنامه  پدر 
و رفت  سر  پدر  ي  حوصله  شد.  مي   مزاحمش 
نمايش را  جهان  نقشه  كه  را  روزنامه  از  اي   صفحه 

مي داد، جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد. 
بيا! كاري برايت دارم. يك نقشه دنيا به تو مي دهم، 
را به طور دقيق همان طور كه  تواني آن  ببينم مي 

هست بچيني؟ دوباره سراغ روزنامه اش رفت.

مي دانست پسرش تمام روز گرفتار اين كار است. 
اما يك ربع ساعت بعد با نقشه كامل برگشت. پدر با 
داده است؟  ياد  تو جغرافي  به  مادرت  پرسيد:  تعجب 
پسر جواب داد: جغرافي ديگر چيست؟ پدر پرسيد پس 

چگونه توانستي اين نقشه دنيا را بچيني؟
پسر گفت: پشت همين صفحه، تصويري از يك انسان 
بود و زماني كه توانستم آن انسان را دوباره بسازم، دنيا 

را هم دوباره ساختم.

گر زيبايی را آواز سر دهی، 
حتی در تنهايی بيابان،

 گوش شنوا خواهی يافت. )خليل جبران(

كسی كه دارای عزمی راسخ است، 
جهان را مطابق ميل خويش

 عوض می كند. )گوته(

شمشير ازل بدست مردان خداست
گوی ابدی در خم چوگان خداست
آن تن كه چو كوه طور روشن آيد

نور خود از او طلب كه او كان خداست

آرزو دارم روزی اين حقيقت به 
واقعيت مبدل شود كه همه ی

 انسان ها برابرند. )مارتين لوتر كينگ(

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی 
می باشيم بايد به حقيقت

عشق بورزيم. )اسكات پك(

نه زندگي ميدان جنگ است و نه شما يك آدم بي عيب و 
نقص يا هميشه شكست خورده. اين پيش فرضي  است كه 
اگر باورش داشته باشيد، بسياري از مشكالت تان با خود و 
ديگران حل مي شود. از شما مي خواهيم كه با دقت بيشتري 
به رفتار ها و سبك زندگي تان نگاه كنيد و اگر در گروه چنين 
ويژگي هاي تان  برخي  حذف  با  مي گيريد،  قرار  آدم هايي 
آساني  كار  نمي گوييم  ببريد.  باال  هم  را  خود  عزت نفس 
است اما اگر اين عادت هاي كهنه را ناديده بگيريد، دير يا 
زود زندگي مشترك تان را با مشكالت زيادي روبه رو مي كنيد 
كه حل كردن شان ساده نيست. خيلي از خصلت ها، نشانه 
بدخلقي يا ضعف نيست؛ بلكه نشانه پايين بودن عزت نفس 
ببريد شان.  بين  از  و  بشناسيد  را  آنها  است  الزم  شماست. 
كنيد دوپينگ  به نفس تان  اعتماد  درباره  خواهيد  می   اگر 

 اين مطلب را بخوانيد.
 

به توانايي هاي تان اعتماد کنید
اين موضوع هم مي تواند اعتمادبه نفس و عزت نفس  شما را 
تحت تاثير قرار دهد. اگر شما حس كنيد در زندگي تان آنقدر 
كه بايد خوب عمل نمي كنيد و هميشه شكست مي خوريد اين 
موضوع باعث مي شود تصويري كه در مورد خودتان داريد هم 
خدشه دار شود درنتيجه ديگران هم تصوير جالبي در مورد 
شما نخواهند داشت. قرار نيست شما در تمام موضوعاتي كه 
همسرتان از آنها سردر مي آورد، وارد شويد اما قطعا مسائلي 

بيشتر  و  داريد  اطالع  آنها  از  او  از  بيشتر  هست كه شما 
توانايي رسيدگي به آنها را داريد.

تا هم  كنيد  بيشتري  رسيدگي  مسائل  اين  به  كنيد  سعي 
تصويرتان در ذهن خودتان بهتر شود و هم در ذهن ديگران. 
با خبر  آنها  از  اگر  و  كنيد  فهرست  را  قوت خودتان  نقاط 
نيستيد، نظر ديگران را در اين مورد بپرسيد اما سعي نكنيد 
خود را وارد هر ماجرايي بكنيد و با صحبت كردن درمورد 
نداريد،  آنها  درمورد  اطالعي  يا  تخصص  كه  موضوعاتي 

حرف هاي تان را براي ديگران بي اعتبار كنيد.

خودتان را بشناسید
به جاي اينكه پله ترقي همسرتان شويد و خودتان درجايي كه 
هستيد در جا بزنيد، در عين حمايت از او به فكر رشد خودتان 
هم باشيد. سعي كنيد تعريفي از خود داشته باشيد كه به شما 
اعتماد به نفس و آرامش مي دهد. در ذهن تان يك عنوان 
براي خود بسازيد و سعي كنيد اين عنوان را هر روز تقويت 
كنيد. مثال بگوييد من كارمند نمونه اي هستم؛ من به فكر 
تحصيالتم هستم و... اگر شما چنين عنواني را در ذهن تان 
نداشته باشيد، بعد از چند سالي احساس بي ارزشي خواهيد 
كرد و ممكن است فكر كنيد همين همسري كه شما پله 
چرا  و  است  باالتر  شما  از  پله  هزاران  شده ايد،  ترقي اش 
بايد براي بودن با شما انرژي بگذارد! در عين حال هميشه 
پشتيبان همسرتان باشيد و به خاطر ترس از اينكه روزي 

از شما باالتر برود و قدرتان را ديگر نداند، او را از آنچه 
استحقاقش را دارد محروم نكنيد.

به فكر اثبات خود تان نباشید
تمام  با  مي بينند،  هستيد  كه  همان طور  را  شما  ديگران 
به  اول  برخورد هاي  در  شايد  ضعف هاي تان.  و  توانايي ها 
بعدي  مالقات هاي  در  اما  نبرند  پي  موضوعات  اين  تمام 
شناخت  به  و  مي كنند  اصالح  شما  مورد  در  را  نظر شان 
بهتري مي رسند. تا زماني كه اين تصور در آنها كامل شود 
دست نگه داريد و به خاطر ترس از قضاوت هاي آنها مدام 

خود تان و عادت هاي تان را معرفي نكنيد.
اگر شما در كار تان برجسته باشيد،  اخالق خوبي داشته باشيد 
يا هزار و يك هنر ديگر در وجودتان باشد، دليلي ندارد كه 
به محض ديدن ديگران از همه اين توانايي ها پرده برداري 
كنيد و اگر هم ضعف ها و شكست هايي داريد، قرار نيست 
همه دنيا را از وجود شان با خبر كنيد. در مورد خودتان كم 
خودش  ديد  دريچه  از  هركسي  بگذاريد  و  دهيد   توضيح 

شما را بشناسد.

خود تان را زير ذره بین نگذاريد
شايد اين پيشنهاد به نظر عجيب بيايد اما زياد از حد فكر كردن 
به همه ويژگي ها و جزئيات مي تواند در شما وسواس ايجاد 
كند و عزت نفس تان را هم تحت تاثير قرار دهد. وقتي كاري 

مي كنيد يا حرفي مي زنيد، مدام از خود نپرسيد كه آيا درست 
بود يا نه و آيا ديگري را رنجانده ايد يا نه.

شايد همسر شما خسته يا بي حوصله باشد، پس دليلي ندارد 
به محض احساس ناراحتي در او بپرسيد، من كاري كردم؟ 
كرد؟  ناراحت  را  تو  رفتارم  يا  فالن حرف  ناراحتي؟  من   از 
و... قبل از انجام هر رفتاري به آن فكر كنيد اما بعد از آن، اين 
بررسي پايان ناپذير را قطع كنيد. مطمئنا اگر ديگران از شما 
ناراحت باشند، شما را در جريان خواهند گذاشت، پس سعي 

نكنيد كه ناراحتي آن ها را پيش بيني كنيد.

يادتان باشد که همیشه حق با شما نیست
مي كنيد.  اشتباه  هم  باز  باشيد،  توانمند  كه  هم  هرقدر 
داشتن  يعني  انكارشان  و  اشتباهات  نپذيرفتن  نكنيد  فكر 
اعتماد به نفس. يكي از نشانه هاي افرادي كه عزت نفس 
از  مهم تر  و  اشتباهات  پذيرش  در  ناتواني  دارند،  پاييني 
آن، اعتراف به اشتباهات است. اگر مشكالت شما باعث 
يك دعواي خانوادگي شده، چند ساعتي بعد از آرام شدن 
دهيد  نشان  او  به  و  كنيد  عذرخواهي  همسرتان  از  جو 
درمورد  درستي  قضاوت  مي توانيد  و  مسئوليت پذيريد  كه 
رفتار خودتان داشته باشيد. اگر شما هميشه از زير عنوان 
تقصير من بود شانه خالي كنيد، او قضاوت هاي تان را در 
مورد خودش هم نخواهد پذيرفت و شما را مسئول تمام 

ناراحتي هاي زندگي مشترك تان خواهد دانست.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد]ولی[ زياده روى 
مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمی دارد. سوره األعراف، آيه 31

حدیث روز  

بهترين شما كسی است كه در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم كسانی هستند كه با همسرانشان مهربان 
و بخشنده اند. حضرت زهرا )س(

سبک زندگی

منطقی ترين همسر دنيا باشيد

 نقدی تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستيک فرازی
فروشگـاه الستيـک

 وليعصـر)عج(
اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم

۳ قسط برای کلیه کارمندان
* اقساط بدون بهره *

* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 
ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 

درجه یک بیرجند
 بین پاسداران4 و 6    

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

به دو نفر آشپز آقا و دو نفر منشی 
خانم برای کار در غذای آماده نیازمندیم. 

32211000 -09158610056

به تعدادی نصاب ماهر ایزوگام 
نیازمندیم.  09157402169

مجتمع کشاورزی و دامپروری هالل 
در نظر دارد: برای تکمیل پرسنل 

خود در قسمت های مختلف 
نیرو  بپذیرد:

1- حسابدار   2- نیروی خانم برای 
کار در کارگاه لبنیات  3- نیروی مرد 
برای کار در دامداری با سابقه کاری 
عالقه مندان می توانند جهت تکمیل 

فرم های مربوطه به آدرس
 توحید 13 - لبنیات محلی هالل 

مراجعه  فرمایند
یا با شماره های 09375578861 

برای کار در کارگاه  
09374752625 برای کار در 
دامداری تماس حاصل فرمایند.

یک انبار به مساحت 300 متر و یک 
کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی 

بیرجند با آب و برق سه فاز 
 کرایه داده می شود 

09151611297
09155623212

به یک آشپز ماهر آقا یا خانم و یک 

نیروی ساده خانم و پیک موتوری 

برای کار در غذای آماده

 نیازمندیم.

09155624508
05632445179 

کلیه اجناس مغازه پوشاک مردانه زیر 
قیمت خرید به دلیل تغییر شغل حراج 

می شود ضمنا مغازه با دکور شیک و عالی 
و پنج سال سابقه کار به فروش می رسد.

09338129660 - 32432247

فروش منزل ویالیی 
خیابان بهشتی - 16 متری شیرین

367 مترمربع - دو نبش - 167 متر 

اعیان قدیمی    فی: کارشناسی 

 )ضمنا بساز بفروش ها تماس بگیرند(

09157554976

فـروش 
 یک قطعه زمین مسکونی با مساحت 
200 متر واقع در بند دره )قیمت 
100میلیون یا معاوضه با ماشین( 

 باغ با مساحت تقریبی 450 متر واقع 
در اسفهرود ) قیمت 130 میلیون 

یا معاوضه با ماشین(
09155612096 

پوشاک بهـاره رسید

دنيای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

داربست ايستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین جعفری فرزند نظر به شماره شناسنامه 5641952 
صادره از دماوند مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی از واحد دانشگاهی بیرجند مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

 به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری ارسال نماید.

امالک پايتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

آپارتمــان 160 متـری ، تازه سـاز و لوکس واقع در عـدالت
 زیـر فی کارشنـاسی  نقدی یا معاوضه با آپارتمان کوچک تر 
آپارتمان 160متری، غفاری با امکانات کامل ، صفر و تازه ساز

موارد خرید، فروش، 
رهــن و اجاره خـود را 
برای مــا پیامــک کنید
)رسالت، عدالت، حافظ فوری(

09155612892
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عصر ایران- در صورتی که زگیل در قسمتی از بدن به طور مکرر رشد کند، فرد باید به پزشک مراجعه کند تا علت آن را جویا شود اما اگر زگیل از نوع عادی و طبیعی باشد، 
برای درمان آن می توان از درمان خانگی و بسیار موثر استفاده کرد. برای انجام این کار، در ابتدا سیر له شده را مستقیم بر روی زگیل قرار دهید و روی آن را باند بپیچید. 
به این علت که سیر خاصیت سوزآور دارد در یک هفته، زگیل می ترکد و از بین می رود. سعی کنید از قرار گرفتن سیر در نقاطی از بدن که سالم است جلوگیری کنید.

زگیل  تان را با سیر نابود کنید اخبار ورزشی

برگزاری دومین دوره مسابقات کشوری 
شطرنج درخراسان جنوبی

ایرنا: مراسم اختتامیه مسابقات ملی شطرنج »جام خاوران 
2« به میزبانی خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد. این 
مسابقات، از روز ششم فروردین ماه جاری با شرکت 120 
نفر شطرنج باز از 14 استان کشور آغاز شد. معاون توسعه 
امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
از برگزاری مسابقات ورزشی به میزبانی  گفت: هدف 
این استان مطرح شدن خراسان جنوبی در رشته های 
مختلف ورزشی کشور است. مهدی عجمی نژاد افزود: 
این مسابقات در رشته های فکری و برق آسا برگزار شد 
که در رشته برق آسا، فرشاد ثمره شاه پسند از کرمان 
و مازیار باقری از خراسان شمالی به ترتیب مقام های 
اول و دوم و در رشته فکری، مازیار باقری از خراسان 
شمالی و میالد مظفری از البرز مقام های اول و دوم 
را کسب کردند. وی یادآور شد: در این دوره از مسابقات 
استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سیستان و 
بلوچستان، سمنان، همدان، لرستان، البرز، تهران، یزد، 

کرمان، کرمانشاه، بوشهر و اصفهان شرکت کردند.

بوکسور سنگین وزن ایران شکست خورد

ایرنا: تنها بوکسور راه یافته ایران به مرحله نیمه نهایی 
مسابقات انتخابی المپیک 2016 در سطح قاره آسیا برابر 
حریفی از ازبکستان شکست خورد تا شانس خود را برای 
بندی جستجو کند.  به سهمیه در مبارزه رده  رسیدن 
رقابت های بوکس کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا از 
چهارم فروردین ماه با حضور 190 بوکسور از 30 کشور 
در شهر کیانان چین آغاز شده است. تیم ایران با هشت 
بوکسور و با هدایت علیرضا استکی راهی این مسابقات 
شده است. مجید سپهوند تنها بوکسور راه یافته ایران به 
مرحله نیمه نهایی این رقابت ها بود که مقابل حریفی از 
ازبکستان در راند دوم به دلیل مصدومیت و پارگی ابرو 

بازنده اعالم شد و از رسیدن به فینال بازماند.

دیدار تیم های ایرانی و عربستانی در 
عمان، قطر و امارات برگزار می شود

ایرنا: کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد: دیدار تیم های 
ایرانی و عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 2016 
در کشورهای عمان، قطر و امارات برگزار خواهد شد. 
کمیته برگزاری این مسابقات در ماه ژانویه سالجاری 
دو  روابط  نشدن  تصمیم گرفت که در صورت عادی 
کشور تا 15 مارس )25اسفند(، دیدار تیم های ایرانی 
و عربستانی در زمینی بی طرف برگزار شود. براساس 
پیشنهاد های ارائه شده از سوی فدراسیون های فوتبال 
دو کشور و موافقت کمیته مسابقات، بازی های خانگی 
این  فوتبال  فدراسیون  درخواست  به  ایرانی  های  تیم 
کشور در عمان و بازی های خانگی تیم های عربستانی 
به درخواست فدراسیون فوتبال این کشور در قطر و 

امارات برگزار می شود.

افزایش متابولیسم با تخم شربتی

عصر ایران- خیس کردن دانه چیا یا تخم شربتی 
بدن،  متابولیسم  افزایش  سبب  آن  مصرف  و 
چربی سوزی، و برطرف کردن تورم و التهاب در 

راجع  بیشتر  با اطالع رسانی های  بدن می شود. 
به فواید بی شمار دانه چیا، این دانه اخیرا میان 
روزها  این  و  است  شده  محبوب  بسیار  افراد 
چیا  می کنند.  استفاده  آن  از  بسیاری  افراد 
آمده  مکزیک  از  بار  اولین  که  است  گیاهی 

بسیاری  در  و  است  نعناع  خانواده  از  و  است 
از مناطق به تخم شربتی معروف شده است.
تخم  همان  یا  چیا  سیاه رنگ  و  ریز  دانه های 
شربتی خواص فراوانی دارد و سرشار از فیبر، 
دانه ها  این  است.  آنتی اکسیدان  و  پروتئین 

متفاوتی  خوراکی های  و  مواد  به  می توانید  را 
سس،  پخته شده،  غذاهای  ساالد،  جمله  از 
بستنی، سوپ و آب میوه بریزید و از فواید آن 
این دانه های موثر و  ببرید. خوشبختانه،  لذت 

پرخواص بسیار ارزان هستند.

دالیل سردی پاها چیست؟
 

عصرایران - در صورتی که از وضعیت سالمت 
جسم خود مطمئن هستید، سرد بودن پاها و حس 
سرما در آن ها نگران کننده نیست اما در برخی 
موارد وجود مشکالت جسمی، علت سرد بودن 
همیشگی پاهاست. ساده ترین دلیل سرد بودن 
پاها از وضعیت هوا ناشی می شود. همچنین علت 
رایج دیگر آن وجود مشکل در سیستم گردش 
خون است به گونه ای که خون کافی برای گرم 
نگه داشتن پاها در آن جریان ندارد. این وضعیت 
نشستن های  و  تحرک  کم  زندگی  سبک  از 
که  می آید  وجود  به  میز  پشت  مدت  طوالنی 
در  جابه جایی  و  تحرک  افزایش  با  می توان 
رینود:  بیماری  کرد.  برطرف  را  آن  روز  طول 
می شود  موجب  معمول  طور  به  بیماری  این 
بی حسی  و  سردی  احساس  پاها  و  انگشت ها 
داشته باشند. این وضعیت زمانی رخ می دهد که 
فرد در معرض سرما قرار دارد یا تحت استرس 
بیماری غده  این  در  تیروئید:  کاری  است. کم 
تیروئید میزان کافی هورمون ترشح نمی کند و 
در نتیجه بسیاری از سیستم های بدن عملکرد 
خونی  کم  می دهند.  دست  از  را  خود  طبیعی 
)آنمی(: این بیماری زمانی در بدن ظاهر می شود 
که میزان کافی گلبول قرمز سالم در خون برای 

رساندن اکسیژن به تمام نقاط بدن وجود ندارد. 
یا  رگ ها  محیطی: سفت شدن  عروق  بیماری 
بیماری عروق محیطی زمانی اتفاق می افتد که 
کلسترول، چربی یا مواد دیگر در جداره رگ ها 
انباشته می شوند. معموال اولین عالئم آن شامل 

گرفتگی  و  درد  پاها،  در  ناراحتی  احساس 
می شود. عالئم دیگر آن سردی پوست در پاها، 

درد و قرمز شدن آن هاست. 

 چگونه »پیر« نشوید؟

سالمت نیوز: چه موضوع دیدن یک موی سفید 
در آینه باشد و چه چین و چروکهای دور چشم، 
می تواند می شود،  پیر  دارید  اینکه   فهمیدن 
غم انگیز باشد. بسیاری از مردم وقتی که به این 
موضوع می رسند، پول زیادی را خرج آرایشگاه 

اگر  شما  اما  می کنند،  های ضدچروک  کرم  و 
داشته  تاثیر  واقعًا  که  هستید  چیزی  دنبال  به 
بروید.  پیری  ضد  مغذی  مواد  سراغ  به  باشد 
مواد مغذی و آنتی اکسیدانهایی وجود دارند که 
پیر شدن مقابله کنند.  فرآیندهای  با  می توانند 

به  ویتامین ها  این   :D و   A، C ویتامین های 
عملکرد  و  می کنند  آنتی اکسیدان عمل  عنوان 
سالم پوست و سایر ارگان ها را تقویت  می کنند. 
منابع غذایی حاوی این ویتامین شامل گوشت، 
مرغ، تخم مرغ و میوه و صیفی جات رنگ روشن 
پرتقال، هویج و گوجه می شود. ویتامین  نظیر 
برای  دارد،  وجود  مرکبات  در  وفور  به  که   C
کالژن  است.  ضروری  کالژن  حفظ  و  تولید 
عامل خاصیت ارتجاعی و جوانی پوست است. 
پوست جلوگیری  پیر شدن  از  نیز   D ویتامین 
می کند. اسیدهای چرب امگا 3: خوردن دو بار 
و  قلبی  نظر  از  بسیاری  فواید  هفته  در  ماهی 
عروقی دارد. اگر ماهی دوست ندارید، در آجیل 
)به خصوص مغز گردو(، هم می توانید امگا 3 
 A، پیدا کنید. پلی فنولها: همچون ویتامین های
C، D، پلی فنولها نیز آنتی اکسیدان هایی قوی 
هستند. پلی فنولها به مقدار فراوان در چای سبز 
دانۀ  و  انگور  دانۀ  انگور،  همینطور  و  سفید  و 
شنیده  شاید  زردچوبه:  می شوند.  یافت  کاکائو 
دارد.  زردچوبه خاصیت ضدسرطانی  که  باشید 
پژوهشگران دریافته اند که کارکامین )که مزۀ 
تولید  را  آن  خردلی  بوی  و  زردچوبه  فلفلی 
انواع  و  مالنوما  رشد  مانع  می تواند  می کند( 
همچنین  کارکامین  شود.  ها  سرطان  دیگر 

باعث کاهش التهاب در بدن می شود.

دالیل سردی پاها چیست؟

دستگیری سارقان سابقه دار با 40 فقره سرقت در بیرجند

سارقانی که با سوءاستفاده از نبود شهروندان در ایام تعطیالت به منازل آنان دستبرد می زدند در شهرستان 
بیرجند دستگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با وقوع 
سرقت های متعدد در شهرستان بیرجند با شیوه و شگرد یکسان، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت. سرهنگ »مجید شجاع« افزود: با تجزیه و تحلیل بازه 
زماني و مکاني وقوع سرقت ها و شیوه و شگرد آنها باندي بودن سرقت ها را برای کارآگاهان پلیس محرز 
کرد. وی گفت : گشت هاي انتظامي فعال در سطح شهر به منظور گشت زني هدفمند توجیه شدند که 
مأموران گشتی در ساعات اولیه شب به یک دستگاه خودروي پژو پارس سفید رنگ با دو نفر سرنشین 
که در خیابان مدرس بیرجند پارک بود مشکوک شدند و خودرو را تحت نظر قرار دادند. سرنشینان خودرو 
قصد سرقت از منزلی را داشتند که با مراجعه صاحب منزل و مشاهده مأموران از محل متواري شدند 
که با اعالم به موقع به مرکز فوریت هاي پلیسي 110 خودرو متوقف شد که راننده بالفاصله دستگیر و 
سرنشین خودرو متواری شد که سرنشین متواری خودرو در عملیاتی دیگر دستگیر شد. فرمانده انتظامی 

استان گفت: متهمان در بازجویی های پلیسی به 40 فقره سرقت از منزل شهروندان اعتراف کردند.

22  کیلوگرم تریاک در »طبس« کشف شد

کیلوگرم   22 از کشف  انتظامی شهرستان طبس  فرمانده 
خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  شهرستان  این  در  تریاک 
گفت:  جاللیان«  »محسن  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه 
با دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل و جابجایی موادمخدر 
توسط یک دستگاه پیکان سواري و انتقال مواد مخدر به 
جاده  به  مجهز  تیمی  بالفاصله  کشور،  مرکزی  شهرهای 
استقرار  با  مأموران  گفت:  وی  شد.  اعزام  یزد   - طبس 
کردند  متوقف  و  شناسایی  را  خودرو  راه طبس  پلیس  در 
به طرز از خودرو 22 کیلوگرم تریاک که  بازرسی   که در 

ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد. وی تصریح کرد: در 
این رابطه دو متهم دستگیر شدند و با تشکیل پرونده به 

دادسرا اعزام و روانه زندان شدند.

کشف 179 کیلو حشیش در »نهبندان« 

کیلو  از کشف 179  استان  انتظامي  فرماندهي  جانشین 
و 650 گرم حشیش در شهرستان نهبندان خبر داد. به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ »علیرضا 
امیني« گفت: با کسب خبري مبني بر حمل مواد مخدر 
در سطح حوزه استحفاظي شهرستان نهبندان، بالفاصله 
بررسي موضوع در دستور کار مأموران انتظامي شهرستان 
نهبندان قرار گرفت. وي افزود: مأموران با کنترل حوزه 
استحفاظي، به یک دستگاه خودروي زانتیا مشکوک شدند 
که راننده خودرو بي توجه به ایست پلیس اقدام به فرار کرد 
که مأموران پس از چند کیلومتر تعقیب و گریز خودروي 
حامل مواد را متوقف کردند. مأموران در بازرسي از خودرو 

179کیلو و650گرم حشیش کشف کردند.

دستگیری مجرم سایبری در خراسان جنوبی

کرد  می  فعالیت  تالک  بی  اجتماعی  شبکه  در  که  سایبری  متهم 
در خراسان جنوبی دستگیر شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی 
در رابطه با این خبر گفت: کارشناسان پلیس فتا هنگام پایش فضاي 
مجازي و شبکه هاي اجتماعي موبایلي در شبکه بی تالک مشاهده 
کردند فردي اقدام به درج و انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن می 
کند که دستگیری نامبرده در دستور کار قرار گرفت. سرهنگ »سید 
پرونده  اطالعاتي  نیازهاي  راستاي  در  گفت:  حسینی«  غالمرضا 
جهت رسیدگي به پلیس امنیت عمومی ارجاع شد که با اقدامات 
انجام شده توسط پلیس امنیت عمومی مشخص متهم شناسایی و 
دستگیرشد. وی گفت : در خصوص اتهام وارده از متهم تحقیق شد 
که به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام شد.

اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطـــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه
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 مردم خراسان جنوبی 13 نوروز را
 به دامن طبیعت رفتند

پیوند  روز  نوروز،   13 جنوبی  خراسان  استان  مردم 
طبیعت و زیبایی های بهار را طبق سنت هرساله و 
رفتند.دیروز  خرم  و  سرسبز  طبیعت  دامن  به  دیرینه 
مردم مناطق مختلف شهری و روستایی استان برای 
برپایی آیین سنتی سیزدهم فروردین همراه با خانواده 
و سایر بستگان خود به نقاط خوش آب و هوا و سرسبز 
عزیمت کردند. بنده دره، بند امیرشاه، چهارده، شوکت 
آباد، بیدخت، دامنه رشته کوه باقران، مجموعه باغ های 
اکبریه ، امیرآباد و رحیم آباد ، زیارتگاهها و مزارهای 
کاهی و حنبل از جمله مناطق دیدنی و زیارتی بیرجند 
است که مردم این شهر برای گذراندن سیزدهمین روز 

سال نو به این اماکن رفتند.

201 خانوار مددجوی کمیته امداد زیرکوه 
میهمان سفره امام رضا )ع( شدند  

همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س(، 
سبد   201 رضوی،  قدس  آستان  تولیت  همکاری  با 
غذایی در بین نیازمندان و بیماران صعب العالج تحت 
حمایت کمیته امداد شهرستان زیرکوه توزیع شد. به 
به  روغن  و  برنج  شامل  اقالم  این  فارس،  گزارش 
ارزش 194 میلیون ریال بوده است که بین نیازمندان 

شهرستان توزیع شد.

بازدید 30 هزار نفر از جاذبه های 
گردشگری درمیان

جاذبه  از  نفر  هزار   30 بازدید  از  درمیان  فرماندار 
های تاریخی و گردشگری این شهرستان از ابتدای 
بشیری  داد.  خبر  تاکنون  امسال  نوروز  تعطیالت 
تاریخی  با مهر، اظهار کرد: روستای  زاده در گفتگو 
دوشنگان،  تاریخی  درخت  فورگ،  قلعه  فورگ، 
جامع  مسجد  و  تاریخی  قلعه  درمیان،  روستای 
گردشگری  هدف  روستاهای  و  درخش  و  قهستان 
گردشگری  های  جاذبه  ترین  مهم  جمله  از  خان 
افزایش  از  شوند.وی  می  محسوب  شهرستان  این 
استقبال گردشگران نوروزی از جاذبه های تاریخی و 
گردشگری شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: 
از ابتدای تعطیالت نوروزی امسال تاکنون بالغ بر 30 

هزار نفر از این جاذبه ها بازدید کرده اند.

توزیع 88 سبد غذایی بین مددجویان 
بی بضاعت فردوس  

رئیس کمیته امداد فردوس از توزیع 88 سبد غذایی 
داد.پاکدل،  خبر  نهاد  این  بی بضاعت  مددجویان  بین 
 600 و  هزار  از  بیش  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
امداد  کمیته  پوشش  زیر  نفر  هزار   3 معادل  خانوار 
غذایی  سبد   88 تعداد  گفت:  هستند.وی  فردوس 
شامل 10 کیلوگرم برنج ایرانی و سه کیلوگرم روغن 
نباتی بین مددجویان بی بضاعت کمیته امداد فردوس 
توزیع شد.وی ارزش هر سبد غذایی را مبلغ 120 هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: این تعداد سبد غذایی توسط 
آستان قدس رضوی تامین و بین مددجویان محروم و 

نیازمند امداد فردوس توزیع شده است.

استقبال از اسب سواری در محل نمایشگاه 
صنایع دستی سرایان

نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سرایان به منظور ایجاد برنامه های مفرح 
بازارچه صنایع دستی اقدام به در  و متنوع در محل 
نظر گرفتن مکانی بعنوان جایگاه اسب سواری نموده 
قرار  نوروزی  مسافرین  استقبال  مورد  اقدام  این  و 
افزود: سوارکاری سابقه ای  است.محمد عرب  گرفته 
کهن ترین  از  را  آن  می توان  و  داشته  است  طوالنی 

ورزش ها به شمار آورد.

آموزش نمایندگان بومی روستاهای دهسلم 
و حیدرآباد به عنوان راهنمای گردشگری

اهالی روستاهای  از  تعدادی  آغاز سال جدید،  از  قبل 
دهسلم و حیدرآباد به عنوان راهنمای بومی گردشگری 
رضایی  زهرا  دیدند.  را  الزم  های  آموزش  منطقه 
لوت  بیابان  طبیعی  میراث  پایگاه  سرپرست  ملکوتی 
روستاهای  اهالی  کامل  آشنایی  به  عنایت  با  گفت: 
جامعه  از  نمایندگانی  منطقه،  به  حیدرآباد  و  دهسلم 
محلی این روستاها انتخاب و برای راهنمایی و هدایت 
هنگام  افزود:  وی  شدند.  توجیه  گردشگران  بهتر 
بازدید مسافرین نوروزی از نخلستان دهسلم، پایگاه، 
نمایشگاه صنایع دستی و بیابان لوت، راهنمایان بومی 
در کنار بازدید کنندگان، توضیحات الزم را ارائه نمودند.

نصب المان های زنگوله و چرخ ریسندگی 
در نمایشگاه صنایع دستی سرایان

المان های موقت نوروزی پدیده ای جدید است که 
محل  در  ها  شهرداری  توسط  اخیر  سال  چند  طی 
میادین با هدف زیباسازی شهر و ایجاد نشاط در بین 
شهروندان نصب می شود. محمد عرب مسئول میراث 
طبیعت  بهار  رسیدن  فرا  با  گفت:  سرایان  فرهنگی 
شهرداری سرایان اقدام به نصب المان نوروزی نموده 
صنایع  نوروزی  بازارچه  محل  در  افزود:  وی  است. 
دستی و سوغات محلی شهرستان، المان زنگوله که 
از مشاغل صنایع دستی شاخص این شهرستان بوده 
و تکنیک ساخت آن در فهرست میراث معنوی کشور 
به ثبت رسیده است و چرخ ریسندگی با هدف فرهنگ 

سازی در راستای صنایع دستی نصب گردیده است. 

آماده سازی و تجهیز پایگاه میراث طبیعی 
بیابان لوت برای بازدید گردشگران

به مناسبت شروع سال جدید پایگاه میراث طبیعی بیابان 
سرپرست  رضایی  گردید.  سازی  آماده  و  تجهیز  لوت 
پایگاه بیابان لوت، گفت: اطاق پایش و نمایشگاه پایگاه 
با تابلوهای معرفی بیابان لوت و نمایش عوارض زمین 
ساختی منطقه، نقشه های مربوطه، سنگ های معدنی، 
صنایع دستی روستا و کتابچه ها و بروشورهای معرفی 

دهسلم و بیابان لوت تجهیز گردیده است.

روزانه 600 نفر از موزه مردم شناسی 
طبس دیدن می کنند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
600نفر  حدود  روزانه  بازدید  از  طبس  گردشگری 
این  شناسی  مردم  موزه  از  نوروزی  مسافران  از 
شهرستان خبر داد. رسول بهبهانی در گفتگو با ایرنا، 
هزار  چهار  تاکنون  نوروز  تعطیالت  ابتدای  از  گفت: 
در  مذکور  اند.موزه  کرده  دیدن  موزه  از  نفر   500 و 
خان«  »باغ  به  معروف  الملکی  عماد  موقوفه  محل 
به مساحت چهارهزار و 400متر مربع و در فضایی با 
زیربنای 600 متر مربع در دو بخش نمایش پیکره ها 

و سالن های ویترینی فعال است.

بازدید معاون فرماندار از ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهرستان فردوس 

به منظور بررسی وضعیت خدمات سفر به مسافران و 
زائران در شهرستان فردوس، معاون سیاسی فرماندار 
از مدیران اجرایی و  این شهرستان به همراه هیئتی 
کارشناسان شهرستان، ریاست و اعضای شورای شهر 
نمودند.   بازدید  سفر  خدمات  پایگاههای  و  مراکز  از 
در  گفت:  فردوس  فرهنگی  میراث  مسئول  نجفیان 
احمر،  هالل  نجات  و  امداد  ایستگاههای  از  ادامه 
تاریخی  های  محوطه  سفر،  راهنمای  پایگاههای 
همچنین  و  گردشگری  تاسیسات  مراکز  از  برخی  و 
بازارچه نوروزی و نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای 

سنتی شهرستان بازدید شد.

اجرای برنامه سیاه بازی و برنامه نمایش 
رفتگران طبیعت در باغ و عمارت اکبریه

نمایش سیاه بازی عید نوروز برای بازدیدکنندگان از 
مجموعه باغ و عمارت اکبریه و در محل بازارچه صنایع 
دستی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
بیرجند  نمایش  انجمن  همت  به  برنامه  این  جنوبی، 
 و به سرپرستی ایمان گلرو انجام شد که با استقبال 
بی نظیر مسافرین نوروزی مواجه شد. همچنین برنامه 
برای  ماه  فروردین   7 روز  طبیعت  رفتگران  نمایشی 
حمایت از محیط زیست و نشر پاکیزگی به کارگردانی 
حسین عباس زاده برگزار شد که در اجرای این برنامه 
زیبا تعداد 10 نفر از دوستداران طبیعت حضور داشتند 
از سوی حضار مورد  فراوان  با تشویق  برنامه  این  و 

استقبال قرار گرفت. 

بازدید  از سفره خانه های سنتی  شهر بیرجند 

در راستای اجرای مصوبات ستاد اجرایی خدمات سفر 
تاسیسات  از  نظارت  تشدید  و همچنین طرح  استان 
فرهنگی،صنایع دستی  میراث  اداره کل  گردشگری، 
و گردشگری استان با همکاری اداره میراث فرهنگی 
شهر  سنتی  های  خانه  سفره  از  بیرجند،  شهرستان 
بیرجند بازدید به عمل آورد. طی نظارت های انجام 
با  و  ابالغ  برداران  بهره  به  موجود  نواقص  شده، 

واحدهای متخلف برخورد شد.

نصب 18قفسه امانت کتاب در مکان های
 پر مراجعه شهرستان قاینات

مسئول کتابخانه عمومی امام رضا )ع( قاینات وابسته 
به آستان قدس رضوی گفت: در اجرای طرح»در کمین 
وقت« در این شهرستان تاکنون 18 قفسه امانت کتاب 
و نشریه در مکان های پر مراجعه شهرستان نصب شد. 
رضا احمدی در گفتگو با ایرنا، افزود: هدف از اجرای 
در  کتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  مذکور  طرح 
جامعه، ترغیب مردم به مطالعه کتاب و استفاده مطلوب 
مراجعه  با  نهادها  و  ها  اداره  در  آنان  زمان حضور  از 
حضور  به  توجه  با  کرد:  اضافه  است.وی  زیاد  کننده 
مردم در نهادها برای انجام کار و معطلی آنان اقدام 
به طراحی و به کارگیری قفسه های مخصوص امانت 

کتاب با نام )قفسه دانایی( شد.

بازدید معاون برنامه ریزی و امور عمرانی 
فرماندار درمیان از ستاد خدمات سفر 

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار درمیان 
از  و  بازدید  شهرستان  این  سفر  خدمات  ستاد  از 
گرفت.  قرار  امور  اجرای  روند  جریان  در  نزدیک 
بخشی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار 
و  فرهنگی  میراث  نماینده  همراه  به  درمیان 
نوروزی  بازارچه  از  فرمانداری  عمرانی  کارشناس 
کمپ  قهستان،  محلی  سوغات  و  دستی  صنایع 
کانکس  قهستان،  گردشگری  سایت  موقت،  های 
و  آباد  منصور  راهی  سه  در  مستقر  انتظامی  نیروی 
کرد.  بازدید  احمر  گردشگری هالل  راهنمای  چادر 
وی نحوه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران را 
مطلوب ارزیابی کرد و از همه دست اندرکارانی که 
در روزهای تعطیالت به صورت مستمر در خدمات 
نمود. معاون  به مردم تالش کردند، قدردانی  دهی 
از  درمیان  فرماندار  عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه 
را  خود  همت  و  تالش  تمامی  خواست  مسئوالن 
برای معرفی هر چه بهتر ظرفیت های شهرستان به 

مسافران و گردشگران به کار ببرند.

بزرگداشت نمازگزاران متوفی سال 94 
مسجد جامع پایین شهر بیرجند

در اقدامی شایسته مراسم یادبود درگذشتگان نمازگزار 
سال 1394 مسجد جامع پایین شهر بیرجند به همت 
در  آنان  خانواده های  و  امنای هیئت حسینی  هیئت 
آخرین روز سال 94 در محل این مسجد برگزار شد. 
هیئت امنای مسجد جامع پایین شهر ابراز امیدواری 
کرده است که این مراسم مقبول درگاه الهی در سایر 

مساجد شهر نیز به عنوان کاری پسندیده اجرا شود.  

ازدواج همزمان 8 زوج جوان زیرکوهی
 در بارگاه امامزاده داوود )ع( 

 
امامزاده  بارگاه  در  زیرکوهی  جوان  زوج  هشت 
ازدواج  مراسم  کالته مزار،  روستای  )ع(  داوود 
کردند.به  برگزار  مذهبی  کامال  صورت  به  را  خود 
جوانان  از  تعدادی  ازدواج  مراسم  فارس،  گزارش 
امام  امداد  با حضور مدیرکل کمیته  این شهرستان 

خمینی استان، معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان، امام جمعه زهان 
و جمعی از مسئوالن شهرستان برگزار شد. گفتنی است 50 درصد هزینه 
این ازدواج توسط اداره اوقاف و امور خیریه و ناحیه بسیج سپاه شهرستان و 
اداره کل کمیته امداد و ورزش و جوانان استان و 50 درصد دیگر نیز توسط 
خیران تامین شد. همچنین در پایان این مراسم به هر یک از زوج های 

جوان هدایایی به رسم یادبود اهدا شد. 

افزایش 20 درصدی اسکان مسافران نوروزی 
در مدارس  استان

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش 
در  نوروزی  مسافران  اسکان  درصدی   20 افزایش  از  جنوبی  خراسان 
با شبستان، اظهار  نژاد در گفتگو  مدارس استان خبر داد. علی مهدی 
 919 و  هزار   143 فروردین،   10 تا  نوروزی  تعطیالت  آغاز  از  داشت: 
نفر مسافر در مدارس استان اسکان داده شدند. وی افزود: این تعداد 
که  شوند  می  غیرفرهنگی  و  فرهنگی  خانوار   991 و  هزار   15 شامل 
با  وی  هستند.  برخوردار  درصدی   20 رشد  از  گذشته  سال  به  نسبت 
اشاره به اینکه 164 مدرسه با یک هزار و 187 کالس درس در استان 
این  در  گفت:  است،  شده  بیني  پیش  نوروزي  مسافران  اسکان  براي 
نوروزی  مسافران  به  اجرایی  عوامل  عنوان  به  نفر   337 آموزشگاهها 

خدمات دهی می کنند.

جابجایی 2300 مسافر نوروزی توسط ناوگان 
هوایی خراسان جنوبی 

مدیرکل فرودگاههای استان خراسان جنوبی گفت: 
از ابتدای نوروز 95 تا یازدهم فروردین تعداد 2 هزار 
خراسان  هوایی  ناوگان  توسط  مسافر  نفر   372 و 
سالمی  شبستان،   گزارش  به  شدند.  جابجا  جنوبی 
روزهای  در  گذشته،  اعالم  طبق  داشت:  اظهار 

چهارشنبه هر هفته یک پرواز دیگر به مجموع پروازهای بیرجند اضافه 
می شود.وی افزود: طبق اعالم شرکت هواپیمایی ایران ایر پرواز یاد شده 
بیرجند  از مبدا مشهد شروع و ساعت 16:35 وارد  ساعت 15:35 دقیقه 
کرد. خواهد  ترک  تهران  مقصد  به  را  بیرجند  ساعت17:20  در  و  شده 
سالمی در مورد پرواز کیش نیز خاطر نشان کرد: همچنان مشکل اساسی 

تامین مالی جهت چارتر کردن پرواز یاد شده می باشد.

آیین گندم درو در قالب رقص گندم درو به صورت نمادین در محل بازارچه صنایع 
دستی واقع در عمارت اکبریه به اجرا درآمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی 
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل گفت: کار، هنر، تکنولوژی و روشهای 
زیستی در بستر زمان به نمادهایی برای به تصویر کشیدن و برقراری ارتباط نرم 
با هم نوعان بدل شده است. وی ادامه داد: حرکات نمادین با موسیقی دلنشین 
سنتی هر قوم، که خود بیانگر حماسه های تاریخی اقوام است، آمیخته و نمایش 
رقص  سیستان،  مردم  چوب  رقص  ترکمن،  قوم  خنجر  رقص  شود.  می  داده 
لباسهای رنگین عشایر قشقایی و نمادهایی که در هل پرکه  شمشیر اعراب، 
کردها استفاده می شود همه و همه ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگی بزرگ دارد. 
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی استان افزود: رقص 

نمادین محلی به همراه موسیقی مقامی از سابقه طوالنی در شهرها و آبادی 
های استان خراسان جنوبی برخوردار است و دارای آهنگ ها، ریتم ها و رقص 
 های خاصی است که در دیگر نقاط ایران معمول و مرسوم نیست. آهنگ ها، 
ترانه ها و آوازهای زیبایی در منطقه رواج دارد که همراه با این رقص های آئینی 
اجرا می شود. برآبادی بیان داشت: یکی از رقص های آئینی مرسوم در استان 
خراسان جنوبی رقص گندم درو است که طی آن جوانان مراحل کاشت، داشت 
و برداشت گندم را به صورت ریتمیک با ساز و دهل سنتی اجرا می کنند. وی 
گفت: این مراسم روز هفتم و یازدهم فروردین ماه سال جاری در قالب رقص 
عمارت  در  واقع  دستی  بازارچه صنایع  در محل  نمادین  به صورت  درو  گندم 
اکبریه به اجرا درآمد. الزم به ذکر است: رقص محلی به شماره 806 در فهرست 

ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است. 
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قلعه تاریخی شهر بیرجند با استقبال پرشور مسافران و گردشگران نوروزی مواجه شد. علیرضا نصرآبادی مسئول میراث فرهنگی شهرستان بیرجند گفت: قلعه تاریخی 
بیرجند که قدمت آن به دوره صفویه تا اواخر قاجار می رسد، دارای معماری به طرح چهارضلعی و شش برج در گوشه ها و میانه باروها می باشد، که با فرا رسیدن 
بهار و نوروز آماده برای بازدید گردشگران و مسافران نوروزی شده و با استقبال فراوان مواجه گردید.وی افزود: قلعه تاریخی بیرجند جزو آثار تاریخی شاخص شهر 

بیرجند می باشد که به عنوان یک قلعه نظامی جهت تأمین امنیت ساکنان مورد استفاده قرار می گرفته است.

استقبال مسافران نوروزی از بازدید قلعه بیرجند

نخعی نژاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، کریمی فرماندار سرایان، رمضانی 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مدیرکل راه و شهرسازی 
استان و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی از ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان 
سرایان بازدید کردند. محمد عرب مسئول میراث فرهنگی سرایان گفت: در این بازدید 
نحوه خدمات رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی بررسی و راهنمایی های الزم 
جهت ارایه خدمات بهتر به مسافران ارائه گردید. وی افزود: بازدید کنندگان از نزدیک 

با آداب و رسوم عشایر منطقه که در قالب دو سیاه چادر به نمایش در آمده، آشنا شدند 
و ضمن بازدید از غرفه های صنایع دستی، دقایقی را با صنعتگران گفتگو و درخواست 
و مشکالت صنعتگران را بررسی نمودند. عرب ادامه داد: در ادامه از دیگر فعالیت های 
ستاد سفر که به صورت تجمیعی در ورودی شهر ایجاد شده از جمله پایگاه اورژانس 
و هالل احمر، مجموعه تاریخی شهر سرایان و موزه صنایع دستی و مردم شناسی 

شهرستان بازدید شد. 

معاون عمرانی استاندار از نمایشگاه صنایع دستی سرایان دیدن کرد

 حدود 15 هزار نفر مسافر و گردشگر از ابتدای نوروز 95 تا روز نهم فروردین ماه از 
موزه های استان بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، شعیبی مسئول موزه های استان گفت: 
نوروزی  مسافران  و  گردشگران  شور  پر  و  چشمگیر  بازدید  با  استان،  های  موزه 
 15 حدود   ،95 ماه  فروردین  نهم  روز  تا  نوروز  ابتدای  از  افزود:  وی  شدند.  مواجه 
هزار نفر از مجموع موزه های استان خراسان جنوبی بازدید به عمل آوردند. مسئول 
موزه های استان بیان داشت: با اشاره به بازدید پرشور مسافران از عمارت جهانی 

اکبریه، حدود 5600 نفر نیز از مجموعه موزه های باغ اکبریه دیدن کردند. شعیبی 
ادامه داد: همچنین در این مدت، 10 بازدید کننده خارجی از مجموعه موزه های 
باغ اکبریه بازدید نمودند. وی گفت: وجود سه نمایشگاه تخصصی »فرش دستباف 
خراسان جنوبی«، »تمبر، سکه و اسکناس« و »لباس و منسوجات سنتی خراسان 
جنوبی« و نیز اجرای موسیقی مقامی، رقص محلی و نمایش سیاه بازی در محوطه 
برپایی سیاه چادر، موجب جذب و حضور چشمگیر  اکبریه و  باغ و عمارت جهانی 

گردشگران در این باغ تاریخی شد. 

15 هزار نفر از موزه های استان بازدید کردند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی از اسکان 832 
ماه خبر  فروردین   11 تا  تعطیالت  ابتدای  از  استان  در  نوروزی  هزار مسافر 
داد. به گزارش مهر، مرتضی عربی اظهار کرد: اسکان مسافران در هتل ها، 
مهمانپذیر ها، خانه های مسافر، کمپ های موقت، مدارس، خانه های محله 
و  اتاق   227 ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی  است.  بوده  ادارات  مهمانسراهای  و 
مهمانپذیر   16 افزود:  است،  بوده  فراهم  استان  های  هتل  در  تخت   580
استان نیز با با ظرفیت 291 اتاق و 669 تخت پذیرای گردشگران و مسافران 
مسافرتی،  چادرهای  در  اسکان  میزان  بیشتر  وی  گفته  به  بوده اند.  نوروزی 

کمپ های موقت، پارک ها و حاشیه میادین گزارش شده است. وی از بازدید 
یک میلیون و 800 هزار نفر از جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی 
تاریخی  اثر   200 و  هزار  دو  استان  در  کرد:  بیان  و  داد  خبر  نوروز  ایام  در 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در  اثر   800 حدود  که  شده  شناسایی  طبیعی  و 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون  است.  رسیده 
های  جاذبه  از  بازدید  بیشترین  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
گردشگری شهرستان فردوس و طبس بوده است، گفت: 15 موزه فعال در 
استان داریم که بیش از 19 هزار نفر از این موزه ها بازدید داشته اند. وی با 

اشاره به برپایی 32 بازارچه صنایع دستی در استان نیز گفت: تا نهم فروردین 
ماه بیش از 374 میلیون تومان در این بازارچه فروش صنایع دستی استان 
بازارچه شهرستان طبس  به  مربوط  فروش  میزان  بیشترین  که  داشته ایم  را 
گردشگری  راهنمای  نقشه  و  کتابچه  هزار   105 توزیع  از  عربی  است.  بوده 
برای معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری استان بین مسافران خبر داد 
به  پاسخگویی  آماده  روزی  شبانه  صورت  به   3175 رایگان  تلفن  افزود:  و 
های صنفی  در خصوص کشیک  مسافران  و شکایات  پیشنهادات  انتقادات، 

مختلف است.

اسکان ۸۳۲ هزار مسافر در خراسان جنوبی

مسافرین  از  زیادی  تعداد  پذیرای  روزه  هر  اکبریه  عمارت  و  باغ  جهانی  مجموعه 
گزارش  به  اند.  نموده  انتخاب  بازدید  برای  را  مجموعه  این  که  باشد  می  نوروزی 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط 
تعداد  گفت:  کل  اداره  عمومی  روابط  سرپرست  زاده  عباس  حسین  جنوبی، 
روزه  هر  نوروز  ابتدای  از  افزود:  وی  است.  سابقه  بی  خود  نوع  در  جمعیت   باالی 
برنامه های بسیار متنوع از قبیل رقص محلی، موسیقی سنتی، مراسم مجمه بازی، 
برگزار شد  عموم  برای  اکبریه  جهانی  عمارت  و  باغ  در   ...... و  بازی  سیاه  نمایش 
که با استقبال پرشور مردم همراه بود. عباس زاده ادامه داد: بازارچه صنایع دستی 

بافی،  پارچه  سنتی،  های  رودوزی  متنوع  های  غرفه  با  نیز  اکبریه  عمارت  و  باغ 
چرم،  سازی،  ساز  قالیچه،  گری،  سفال  قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  های  سنگ  تراش 
چوب  منبت  سرامیک،  و  سفال  روی  نقاشی  مسگری،  چوب،  معرق  بافی،  گلیم 
مجموعه  های  موزه  داشت:  بیان  وی  بود.  عالقمندان  عظیم  خیل  پذیرای   ... و 
روبرو  گردشگران  و  مسافران  چشمگیر  استقبال  با  نیز  اکبریه  تاریخی  فرهنگی- 
جنوبی«،  خراسان  دستباف  »فرش  تخصصی  نمایشگاه  سه  برپایی  که  است  شده 
»تمبر، سکه و اسکناس« و »لباس و منسوجات سنتی خراسان جنوبی« نیز مورد 

توجه فراوان قرار گرفته است.

استقبال بی سابقه مسافران نوروزی از مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه

 سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی از 
داد.  خبر  امسال  نوروزی  تعطیالت  در  نفر   149 و  هزار  سه  به  امدادرسانی 
علی دلخروشان در گفتگو با مهر، اظهار کرد: از 26 اسفند ماه سال گذشته 
تا هشتم فروردین ماه جاری تعداد دو هزار و 932 ماموریت امدادی توسط 
ماموران اورژانس 115 خراسان جنوبی انجام شده است. وی از امدادرسانی 
داد  خبر  مدت  این  در  اورژانس  امدادگران  توسط  نفر   149 و  هزار  سه  به 
به  است.  بوده  ترافیکی  حوادث  به  مربوط  نفر   353 تعداد  این  از  افزود:  و 
گفته سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی 
حادثه  مورد   258 به  استان   115 اورژانس  تاکنون  نوروزی  طرح  ابتدای  از 

ترافیکی امدادرسانی کرده است.

افزایش ۱۴ درصدی ماموریت های اورژانس
دلخروشان به افزایش 14 درصدی ماموریت های اورژانس در این مدت نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: حوادث ترافیکی و بیماران قلبی 
بیشترین ماموریت های اورژانس در این مدت را به خود اختصاص داده اند.وی 
بیان کرد: مرکز مدیریت حوادث استان از صبح 26 اسفند 94 با 60 دستگاه 
آمبوالنس فعال و 30 دستگاه آمبوالنس پشتیبان به صورت 24 ساعته آماده 
دلخروشان همچنین  است.  بوده  نوروزی  مسافران  و  مردم  به  رسانی  خدمت 
این  افزود:  و  داد  استان خبر  در  آمبوالنس  اتوبوس  بینی دو دستگاه  از پیش 
اتوبوس ها در میدان ورودی شهر نهبندان و در نزدیکی شهر بیرجند مستقر 
بودند تا در صورت بروز حوادثی با تعداد مصدومان باال به محل حادثه اعزام 

شوند.وی، ظرفیت این اتوبوس ها را 15 نفر عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون هنوز حادثه بزرگ و با تعداد مصدوم باال 

در استان رخ نداده است.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی ادامه 
پوشش  برای  هوایی  امداد  بالگرد  دستگاه  یک  حاضر  حال  در  همچنین  داد: 
بالگرد سه  این  تاکنون  است که  استان مستقر  العبور  نقاط صعب  در  حوادث 
این  طی  در  کرد:  عنوان  دلخروشان  است.  داده  انجام  را  هوایی  ماموریت 
بیمارستان های تخصصی  و  استان  به مرکز  بدحال  بیمار  ماموریت ها شش 
انتقال یافته است.وی بیان داشت: در طرح نوروزی اورژانس 350 نفر نیروی 

متخصص فوریت های پزشکی همکاری دارند.

امداد رسانی اورژانس خراسان جنوبی به سه هزار و 1۴۹ نفر

آیین گندم درو در باغ و عمارت اکبریه اجرا شد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
خراسان جنوبی از فروش 374 میلیون و 435 هزار تومان صنایع دستی در استان 
از ابتدای نوروز در استان خبر داد.  به گزارش مهر، حسین عباس زاده با اشاره به 
برپایی 32 بازارچه صنایع دستی در قالب 125 غرفه در سطح استان اظهار کرد: 
تعداد بازارچه های صنایع دستی استان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
45 درصد افزایش داشته است. وی همچنین از افزایش 47 درصدی استقبال 

گردشگران و مسافران از خرید در بازارچه های صنایع دستی استان خبر داد و 
افزود: از ابتدای تعطیالت نوروزی تا نهم فروردین 374 میلیون و 435 هزار تومان 
صنایع دستی در بازارچه ها به فروش رسیده است. معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به فروش 
یک میلیارد و 870 میلیون و 748 هزار ریال از صنایع دستی استان در نوروز 
سال گذشته ادامه داد: پارچه بافی سنتی، گلیم، جاجیم بافی، پخل بافی، سنگ 

های قیمتی تراش شده، چرم، گلیم بافی، معرق چوب، ظروف مسی، آهنگری از 
جمله صنایع دستی ارائه شده در بازارچه های استان است. وی با اشاره به اینکه 
بیشترین میزان فروش در بازارچه صنایع دستی طبس بوده است، عنوان کرد: در 
این بازارچه دو میلیارد و 600 میلیون ریال فروش داشته ایم.عباس زاده عنوان 
کرد: استقبال گردشگران از بازارچه صنایع دستی باغ و عمارت اکبریه بیرجند نیز 

امسال افزایش داشته است.

 ۳۷۴ میلیون تومان صنایع دستی در استان به فروش رسید
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گزارش عملکرد دوازده ماهه سال 1394 گمرکات 
به  استحضار  جهت  مختلف  های  حوزه  در  استان 

شرح ذیل اعالم می گردد:
و  ماهیرود   ، بیرجند  گمرکات  از  قطعی  صادرات 
گلورده،  مرزی  های  بازارچه  در  مستقر  گمرکات 

یزدان، ماهیرود و دو کوهانه:
به  صادراتی  اظهارنامه  فقره   3855 تعداد  امسال  ابتدای  از 
 788274660 بر  بالغ  وزن  به  دالر   181241884 ارزش 
مشابه  مدت  به  نسبت  كه  است  شده  تشکيل  كيلوگرم 
نظر  از  و  كاهش   %11 اظهارنامه  تعداد  نظر  از  قبل  سال 
دهد. می  نشان  افزايش   %44 وزن  نظر  از  و   %2  ارزش 
مدت  اين  در  استان  گمرک  قطعی  صادرات  اقالم  عمده 
 ، سنگين  هيدروكربن  سيمان،  سبک،  هيدروكربن  شامل 
، گازوئيل  اوره،  كود  كامل طيور،  و سراميک، خوراک   كاشی 

روغن سوخت تقطيری، مرغ منجمد و جوجه بوده است. عمده 

اين اقالم به كشورهای افغانستان، عراق، تركمنستان، پاكستان، 
فدراسيون روسيه و ازبکستان صادر شده است.

صادرات ماده 116 )کاالهای اظهار شده در سایر 
های  بازارچه  گمرک  از  خروجی  کشور،  گمرکات 

استان(:
 255574489 ارزش  به  فقره   7601 شده  ارائه  پروانه  تعداد 
نسبت  كه  كيلوگرم   851861566 از  بيش  وزن  به  دالر 
به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه 28% و از نظر 
نشان  افزايش   %15 وزن  نظر  از  و  كاهش   %29 ارزش 
ظروف  شامل   116 موضوع  خروجی  اقالم  عمده  دهد.  می 
 شيشه ای، ايزوگام، كود اوره، سيمان، كاشی و ... بوده است.

کشور،  گمرکات  سایر  در  شده  اظهار  کاالهای 
خروجی از گمرک ماهیرود:

از ابتدای امسال تعداد 1455 فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش 
249821403 دالر به وزن 301216164 كيلوگرم از طريق گمرک 
ماهيرود خارج گرديده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
 نظر تعداد پروانه 57% ، از نظر ارزش 67% و از نظر وزن 86 % 
خروجی  كاالهای  اقالم  عمده   . دهد  می  نشان  افزايش 
هيدروكربن سنگين و سبک ، تينر روغنی و كوره ای ، گازوئيل ، 

روغن هيدروليک، نفت گاز و ... بوده است.
واردات قطعی:

ارزش  به  وارداتی  اظهارنامه  فقره  تعداد 23  امسال  ابتدای  از 
3813967 دالر به وزن 3424180 كيلوگرم تشکيل شده است 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه %4 
كاهش، از نظر ارزش 697% و از نظر وزن 274% افزايش نشان 

می دهد.
عمده اقالم وارداتی به استان را برنج، شاهدانه بو داده ، گوسفند 
زنده و تخم اسپند تشکيل می دهد. اين اقالم از كشور افغانستان 

و پاكستان وارد شده است.
امانات پستی: 

از ابتدای امسال تعداد 109 فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش 

3358 دالر به وزن 398 كيلوگرم تشکيل شده است كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه 19% و از نظر 
ارزش 44% و از نظر وزن 45% كاهش را نشان می دهد . عمده 
كاالهای صادر شده عبارتند از : خشکبار، زعفران، چای، پسته، 

دارو و ...
اظهارنامه  فقره   236 تعداد  مدت  همين  طی  همچنين 
 464 وزن  به  دالر   8475 ارزش  به  پستی  امانات  وارداتی 
به مدت مشابه سال  نسبت  است كه  كيلوگرم تشکيل شده 
ارزش  نظر  از  و  افزايش   %83 اظهارنامه  تعداد  نظر  از  قبل 
است. داشته  افزايش   %  28 وزن  نظر  از  و  كاهش   %  32 

عمده كاالهای وارداتی عبارتند از: البسه، بدليجات، تبلت، كفش، 
كيف و ...

كشورهای مقصد و مبدا صادرات و واردات امانات پستی عبارتند 
از: آمريکا، آلمان، مالزی، انگلستان، چين، سنگاپور و ...

خدمات مسافری:
از ابتدای امسال به 12002 نفر مسافر ورودی و 10786 نفر 
مسافر خروجی از فرودگاه بين المللی بيرجند و گمرک ماهيرود 
خدمات گمركی ارائه و تشريفات مسافری امور گمركی انجام 
نفر   6325 و  ورودی  مسافر  نفر  تعداد 6707  كه  است  شده 
مسافر خروجی از فرودگاه بين المللی بيرجند بوده اند كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل مسافرين ورودی 45% و مسافرين 
خروجی 51 % كاهش داشته است. همچنين تعداد 5295 نفر 
مسافر ورودی و 4461 نفر مسافر خروجی از گمرک ماهيرود 
بوده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل مسافرين ورودی 
است. داشته  افزايش   %136 خروجی  مسافرين  و   %102 

ترانزیت:
در دوازده ماهه امسال تعداد 527 كاميون به وزن 12966626 
كيلوگرم مشتقات نفتی )سوخت( و كود شيميايی از كشور عراق 
و تركيه از طريق گمرک ماهيرود به كشور افغانستان ترانزيت 
گرديده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 

كاميون 86% و از نظر وزن 87% كاهش داشته است.

اهم اقدامات انجام شده گمرک استان در سال 94:
1- اتمام فاز اول مجتمع 17 هکتاری گمرک استان در مجاورت 

منطقه ويژه و بهره برداری از مجموعه انبارها )شهريور 94(
2- اخذ مجوز واردات مرزنشينان و آغاز عمليات اجرايی )خرداد 

و شهريور 94(
3- اخذ مجوز ترانزيت داخلی كاالهای مرزنشينان و آغاز عمليات 

اجرايی )خرداد و شهريور 94(
4- استقرار معاونت امور گمركی در منطقه ويژه به منظور احيای 

عمليات تجاری در منطقه )خرداد 94(
مرزی  بازارچه  در  گمركی  امور  جامع  سامانه  اندازی  راه   -5

ماهيرود به عنوان اولين بازارچه شرق كشور )شهريور 94(
 6- راه اندازی سامانه جامع امور گمركی در گمرک بيرجند )مهر 94(

7- اخذ اعتبار 30 ميليارد ريالی ) از محل اعتبارات اختصاصی 
گمرک ايران( برای احداث يک باب سوله و يک باب ساختمان با 
كاربری اداری و آسايشگاه 36 نفره به عالوه جايگاه حيوانات مواد 

ياب )آبان 94( و آغاز عمليات اجرايی از اسفند ماه 94
8- اختصاص يک دستگاه مينی بوس 20 نفره برای گمرک 

ماهيرود )بهمن 94(

9- اختصاص يک دستگاه موتور برق 450 كيلووات برای تامين 
برق مرز ماهيرود از سوی گمرک ايران )بهمن 94(

10 - اختصاص يک دستگاه فايبراسکوپ از سوی مركز محترم 
مبارزه با جرائم سازمان يافته گمرک ايران )دی ماه 94(

11- اختصاص يک دستگاه x- ray كاميونی موبايل ، در شرف 
تحويل )اسفند 94(

12- اخذ مجوز افزايش نيروی انسانی تا 25 نفر برای گمرک 
ماهيرود كه احکام همه افراد صادر شده و 11 نفر شروع به كار 

كرده اند. )بهمن 94(
13- راه اندازی سامانه جامع اداری مالی بر مبنای حسابداری 

تعهدی به صورت پايلوت در گمرک بيرجند 
14- اخذ مجوز و تفويض اختيار ورود موقت 60 دستگاه ناوگان 

افغانی )دی ماه 94(
15- اعطای مجوز ترانزيت عمومی كاال )آذرماه 94(

16- ارتقای سطح گمرک مرزی ماهيرود از واحد گمركی به 
مديريت )اسفند 94(

17- احيای سهميه واردات مرزنشينان سال 92 در سفر رياست 
كل گمرک )شهريور 94(

گزارش عملکرد دوازده ماهه سال 1394 گمرکات استان

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

 واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی

  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه

اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازاد

 فطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک 

کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(

   32313472 - 09151631855 طاهری
 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0  

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

همسران گرامی آقایان محمد ابراهیم حمیدی 
و محمدرضا حمیدی

پسرخاله ها و دختر خاله های عزیز
اندوه ما در غم از دست دادن عمه نازنین در واژه ها نمی گنجد.

همراه اندوه تان به سوگ نشستیم و برای آن مرحومه علو درجات الهی را خواهانیم.

سیده انسیه و سیده حسنیه حافظی

حافظا دیدی که کنعان دلم  بی ماه شد
عاقبت با اشک غم، کوه امیدم کاه شد

پدر بزرگ مهربان ، پدر بزرگوار ، عموها 
و عمه های عزیز

فقدان عمه ماه جان بزرگ خاندان ، قلب ما را در هم کوبید 
 از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و برای شما عزیزان طول عمر مسئلت داریم.

الهه ، آرش ، المیرا ، بهزاد ، عسل حمیدی و مهدی نامجویان

جناب آقای حمیدی
رئیس محترم هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت مرحومه ماه جان حمیدی 
را حضورتان تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را آرزومندیم.

گروه ورزشی روزنامه آوا

همکار گرامی سرکار خانم رحیم زاده
درگذشت ناگهانی پدر بزرگوارتان 

را خدمت شما و سایر بستگان تسلیت می گوییم
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

حاجیه خانم بی بی توران قریشی
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و همسر مرحوم سید  اسماعیل حمیدزاده(

جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/1/14 از ساعت 16 الی 17 در محل سالن مصلی 

منعقد می باشد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: حمیدزاده - قریشی و سایر بستگان

خاندان محترم نیک شعار
برادران عزیز جناب آقای جمیع و لولو

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحومه حاجیه رقیه دالک پور
 را تسلیت عرض نموده، علو درجات آن بانوی مومنه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

مدیر و عوامل کاروان حج 19352 بیرجند

برادر عزیز جناب آقای لولو
و سرکار خانم نیک شعار

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحومه حاجیه رقیه دالک پور
 را حضورتان تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

از طرف  هیئت  امنای  مجتمع  فرهنگی - مذهبی 
مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( و جمعی از نمازگزاران 

با نهایت تاسف درگذشت ناگهانی فرزند عزیزمان

 سیـده مریـم هـاشمی
فرزند سید علی هاشمی 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز شنبه 95/1/14 
ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین)غسالخانه( 

برگزار می گردد. حضور سروران گرامی موجب امتنان است. 

خانواده هاشمی


